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ওত এত হজ পসঞ্ত 

ভটপল্লীনিব।সি- 

পাণ্ুত প্রবর-ভ্রীধুক্ত-পঞ্চানন-তর়্তেন 

সম্পাদিভম্। 

ছিতীয় সংস্করণ । 

কলিকাত।, 

৬৮1২ ভ1নীচরণ দুল ছ্ীট, 'বঙ্গবশী'ইলেক্নই। মেন" প্রেস 

শীমটবর চরুবতখ খারা 

গজিত ও প্রকাশিত । 

হযারাস্ক শ/ উট খারা 

গন ১১৭ সাগ। 

মা ২. ঢুউ চা? 





উৎকলখণ্ডম্ । 

বঙ্গ।ুবাদ-্লমেতম্। 

সাহস 

ভট্টপলী-নিবাসি- 

পগুতবর-্রীযুক্ত-পঞ্চানন-ভর্করত্েন 
সম্পাদ্দিতম্ ৷ 

খিতীয় সংস্করণ । 

কলিকাত।, 

৬৮1২ তবানীচরণ দণ্ডের হ্রীট, 'ববাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন' প্রেসে 

শীনটবর চক্রবর্তী ঘারা 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

সন ১৩১২ব্লাল। 

মুল্য ২২ ছুই টাকা । 





ভন্িক্ষা। £ 
5 ৭ 

সূ 

্্দপুরাণ অষ্টাদশ পুরাপেরই অন্তর্ণত। স্বন্দপুরাণের তায় বিস্তৃত পুরাণ আর নাই। সহঞ্জ 
উপায়ে জীবের উদ্ধারের পথ-নির্দেশই স্বন্দপুরাণের মুখ্য উদ্েন্ট। কাশীধণ্ড, উৎকলখণ্ড 
প্রভৃতি ছযুটী খণ্ড বা ভাগে স্বন্দপুরাণ বিভক্ত? 

স্মার্ত মহামহোপাধ্য য় রঘুনন্বন ভটা চাধ্য স্বরচিত পুঞ্বোস্তম*তত্ে প্স্কন্বপুরাপম্* বলিয়। 

যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ভাহ! এই উতৎকলখগ্ডেরই অন্তর্গত; সেই বচনটা এই-_. 
নইন্হায় প্রসন্নত্তে ভক্ঞ| নিষ্কামকর্মভিঃ। 
উৎস্জ্য বিত্তকোটিস্ত যন্মমায়তনৎ কৃতমৃ। 
ভঙ্গেহপ্যেতন্ত রাজেন্দ স্থানৎ ন ত্জ্যতে ময়! | 

উতকলখণ্ড ২৯ শ অঃ ১১১২ 

কিন্তু হুঃখের বিষয় এই থে রদৃনন্দন ভটাচারধ্য প্রভৃতি স্মৃতিসংগ্রহকার থে গ্রন্থের আদর 
করিয়। বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, ধে গ্রন্থের পুর্ণজ্ঞান ব্যতীত গত্রী৬পুরুষোত্তম- 
মাহাজ্থ্য এবং শ্রীক্ষেত্র-তীর্থকার্ধা সম্পূর্ণ অবিদ্দিত থাকে, দেই উতৎ্কলখণ্ড এদেশে লুণ্তপ্রায়। 
শ্রীত্রী৬জগললাথদেবের পর্ব ও পুজাদি যে উতকলখণ্ডের বিধি-অনুসারে নির্বাহিত হইয়। থাকে, 
বাহার সমগ্র অংশ শ্রী-প্রী৬পুরী-যাত্রীর হৃদয়ে অস্থিত থাকিলে শ্রীত্রী/জঙগন্নাথ দর্শনে গ্রহিক 
পারত্রিক পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়-_সেই শ্রহাগ্রহ্থ এদেশে দুর্নভ। উতৎকলধণ্ডেই কাক-চতুর্দুঞ্জের 
বিষরণ, মার্কগেয়হুদের কথা, পুরী পরিমাণ ও সীম নির্দেশ, পুণ্ডরীক ও অন্বরীষের উপাথ্যান 
ইন্জছাম় রাজার বৃত্তান্ত, ইন্্রছায়ের জীত্রীভক্ষেত্র-মাহাজ্যু শ্রবণ, ইন্্রছায়ের উৎকল-যাত্রা, 
রীত্রী৬পুরুষোত্তমের অস্তত্ধান, তত্শ্রবণে ইন্দ্রহ্য়ের পরিতাপ ও নারদের কৃত সান্তনা, ইন্্র- 
চ্যমের প্রতি শ্রীশ্রী পুকুষোক্তমের পুনরাবিগাব বিষয়ে দৈববাণী, ইন্দ্ছায়ের নৃসিংহ মৃতি স্থাপন, 
সহত্র অর্বমেধ বজ্ঞ, অক্ষয়বটে জগন্নাথ দেবের দাকুমুর্তিতে আবির্ভাব, ইন্জহ্যমসরোবর, ইন্তর- 
হায় কর্তৃক জীতী৬জগনাখের শশ্ীমন্দির-নির্্াণ--রতগ্রতিষ্টা, দারুমুর্ভি-গ্রতিষ্ঠা” দা রুম 
জীত্ীএজগমাথের নিকট ইন্্রহ্যমের বরলাভ। স্মানধাত্র-বিধি, পঞ্চভীর্ঘ -বিধি, র্যা ত্রা, ফোলযাত্রা, 
দক্ষিণায়ন-কৃত্য, উশুরায়ণ-কৃতা, সংবংসর ব্রত, দমনভর্লিকাদি যাত্রা এবং অন্তান্ত বিবিধ উপ* 
ফ্বেশ, ইতিহাস ও উপাধ্যান আছে। উৎকঙলখণ্ড হিন্দুমাত্রেরই পাঠ। উৎকলবগু পড়িলে 
জী পুরীধামে পি! কি করিতে হয়, কি করিতে ন। হয়, নিজেই বুঝিবেন) "বুঝি কার্থ। ক (র. 
বেন; প্রতারকের কুহকে পড়িয়া অকারণ অর্থব/য়ে কাতর হইতে হইবে না ব1 কর্তব্য, ক্রটি 
দৌবী হইতে হইবে না। 

এদেশে উৎকলখণ্ড হুল, হত্তলিখিত পুস্তক প্র্নই অশুদ্ধ। বোম্বাই নদীতে একখর্খন 
: উৎকলখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাহাতেও অশুদ্ধ আছে) এবং ৬৭ অধ্যান্ন নাই। : 
উতৎ্কলখণ্ডের স্তার মহা গ্রন্থের এইরূপ অবস্থা কাহার মনে হুখে উৎপাদন না! করে? ধাহ] 

। হউক আমরা বহু বন্ধে করেকখানি আপর্শ-পুস্তক ল্গ্রহ করিয়া! তদমূদারে প$-হিলন ও 
সংশোধন কহিছ। মূল উৎকগধণ্ড বন্পাদন করিলাম সর্ধদাধারপের সুধবোধাথে পের. 
[সির রগ খহবাদ বত হইপ। ভালা নিধাণী দা? সানা »যাদেশ্র জবা গ 



(২) 

মহাশয় এই কার্যে প্রথম উদ্যোগী । কিন্তু তাহার উদ্যোগ এভাবৎ সিদ্ধ হয় নাই। তাহার 
সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। উত্তরাধিকারিনী তদীয় ধর্মবপীলা পত্বীর সম্মতিক্রমে ২৫শ অধ্যায় পর্ন্ত 
ভাহায় অনুবাদ গৃহীত হইয়াছে । ভবে অম্মৎসম্পার্দিত বহমম্মত মূলে ২৫ অধ্যায় মধ্োই 
চার পাঁচ শত গ্লোক অধিক থাকায় তাহার মাত্র নুতন অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । তাহা হইলেও 
আমর! একথ! মুক্তকঠে বলিতে বাধ্য যে, স্ভায়বাগীশ মহাশয়ের উদ্যোগের ফল প্রাপ্ত ন। হইলে, 
উৎকলধণড.সম্পারন প্রভৃতিতে আমাদিগকে অধিকতর অন্তরায় ভোগ করিতে হইত। স্তায়- 
»শীণ - মহাশয় উৎ্কলখণ্ডের পরমভক্ত ছিলেন; তাহার জীবিতকালেয় মধ্যে উৎকলখণ্ড 
সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে তাহার অসীম আনন্দ-উল্লাদে সকলেই আনন্দিত হইতেন। আজ তিনি 
দ্বর্গে পরমানদ্দ স্কোগ করুন। 

উৎকলখণ্ডের ফম্পাদনে আমার প্রধান সহকারী ভট্ট পল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর লীমুক্ত জগমা 
ঘিদ্যার্ণৰ এবং সহকারী ২৪ পরগণ৷ দণ্ডীরহাট নলফৌড়। নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ। 

' এই উৎকলখণ্ডের প্রধান অনুবাদক স্বপ্না ৬ রামের গ্তা়ধাগীশ এবং শ্রীযুক্ত জগনাধ বিদ্যা- 
পধ। একণে জীক্ী,পুবাধাত্রিগণ এই গ্রন্থের সহায়তায় কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলে উদ্দেশ্য 
সফল হয়। হতি 

সম্পা্ক 

জপঞ্চানন-তর্করতু। 

ভট্রপল্লী ৷ 



সূচাপত্র। 
পারি. 

ব্য 

১ম অধ্যায়। জৈমিনীর নিকট মুনিগণের 
পুরুযোতমক্ষেত্র-ব্ষয়ক প্রশ্ন ১ 

হয় অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমাগত 
পিপানার্ত বায়সের দ্েহাস্তে বিজ্ুরূপ 
প্রাপ্তি 

৩য় অঃ। পুরুষোভমক্ষেত্রস্থ মার্কণডেয়- 
খাতোৎপত্তি-বিবরণ ৯ | 

হর্থ অঃ। পুরুষোভমাক্ষেত্রের পরিমাণাদি 

নির্দেশ এবং এবং পুণডরীক ও জন্বরীষের ূ 
১৩; ২১শ অঃ। ইন্দায় কতৃক ভগ্লাথদেবের উপাখ্যান 

€ম অঃ। পুণুরীক ও অন্বরীষের জগনাধ, 
বলরাম ও হুভদ্রার সাক্ষাৎকার লাভ ১৯ 

ক্ঠ অং। উতৎকল.দেশের প্রশংস! ২৭' 
৭ম অঃ। ইন্দহ়্ রাজার উপাখ্যান ২৯ 
৮মু অঃ। বিশ্বাধ্থ নামক শবর ও ইন্্হার- 

* পুরোহিত বিদ্যাপতির বৃত্ত ৩৬ 

সম অঃ। বিধ্যাপতির' নিকট ইন্রছ্যয়ের 
পুরুষোভমক্ষেত্র বিষয়ক প্রশ্ন * * ৪২ 

ওম অঃ) ইল্জছ্যম-সমীপে বিদ্যাপতির 
পুরুযোভমক্ষেত্র-বিবরণ কখন এবং 
ইন্সছায়ের নারদ-মুখে ভগবত্তক্তি 
শ্রবণ রি, ৪৮ 

১শ অঃ) ইন্ত্রছায়ের উতৎ্কল্ যাতা ৫৮ 
২শ আঃ ইন্জছ্যায়ের একাঅকাননে গমন *৯ 
৩শ অঃ। কপোতেশ্বর শিবের উপাখ্যান ৭৯ 
£শ জু। বিদ্যাপতি.মুখে ভগবানের 

অন্থর্ছান-বা্তী শ্রবণে ইত্্রছ্যম়ের শোক 
ও নারদ বর্তৃক সাস্তবন। 

শ অঃ। হন্রাহ্যয় কর্তৃক ভগবানের 
পৃজযাখিরাব্লি চক আকাশবাদ বণ ৮* 

৮ 

পৃষ্ঠা 
** ১৬শ অঃ। ইন্্রছাক্ কর্তৃক নরদিংহ-মুর্তি 

ষ্ঠ 

৪ 

বিষয় 

প্রতিষ্ঠা 
১৭শ অঃ। ইঙ্জহায়ের সহ অস্বমেধ" 

যজ্ঞান্ুষ্ঠান ও স্বপ্রে ভগবদ্দশন লাভ ৯৬ 
১৮শ অঃ। অক্ষয়বটোৎপত্তি বিবরণ ও ইত্্র- 

ছ্যম়ের জগন্নাথমুর্ত নিশ্মাপোদ্যোগ ১০৫ 
| ১৯শ অঃ। ভগন্াথ দেবের দাকুময় মৃর্ভিতে 

১৪৮ আবির্ভাব 
২০শ অঃ। ইন্দ্রহ্য়-সরোবরোৎপন্তি 

বিবরণ ১১৩ 

প্রাসাদ নিশ্াণ ১১৯ 
২২শ*অঃ। ইন্্হযয়ের নারদসহ ব্রহ্ম" 

লোকে গমন 
২৩শ অঃ। ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের নীল- 

মণিময় মুর্তির অন্তপ্ধান ও মারুরূপে 
পুনরাবিভাবের হেতু কখন ১২৪ 

২৪শ অঃ। ইন্তছ্যয় কর্তৃক ভগবানের স্তব ১৩৪ 
২৫শ অঃ। ইন্ছ্যু্ম কর্তৃক ভগবানের 

রধত্রয়-প্রতিষ্টাবিধি কথন 
২৬শ অঃ। ইন্ত্যুয় বুক ভগবানের. 

প্রতিষ্ঠার আয়োজন ৯৪৪ 

২৭শ অঃ। ইন্রছ্যয় কর্তৃক জগয়াখ, বলয়াম 

১২৪ 

১৩৬ 

ও সুতদ্রার দারুময় মুর্তি প্রতিষ্ঠা ১৪৮ 
২৮শ জঃ। ভগবানের নৃসিংহ-মুর্তি 

পরিগ্রহ ২৫৭ 

২৯শ অঃ। দারুময ভগবানের নিকট 
ইন্দছথায়ের ব্রলাভ ও ত্যে্টগ্গানাদি .. 
বিবিধ বাজার ফল শব . . . ১৬১ 

৩০শ অঃ।. জৈমিনি কর্তৃক পরী 
১৬৬ বিধি বর্জন 



০ 

ধিষয পৃ বিষয় পৃষ্ঠ! 
৯ অঃ/ অগরাধাধেবের সালাত! ৪৬প অঃ। জৈর্মিনি ধতৃক পূরুবেত্বমক্ষেত্রের 

ধিদবি কখন ১৭৯ | সাক্ষাৎ বিষ্্বরপত্ধ কথন ২৫৯ 
ধংশ অঃ জোষপঞ্জকাদি বিবিধ ব্রত ৪৭শ অং। পুর্ুযোভমক্ষেতরে মৃত হ্যক্রিরা 

বিধি ফথন ১৮৬] আত্মজ্ঞান লাভাদি কখন ২৬৩ 
৩৬শ অঃ। রখবাজা-মহোৎসব-বিধি ৪৮শ জঃ। করাচার্-সম্পর বিশ্ুগত 

কখন ১৯২, ব্রাঙ্মপঘর়ের উপাখ্যান ২৬৫ 
৩৪শ অঃ। বখযাত্রা“মহো্সবের ৪৯শ অঃ। পুরর্ঘপরিত্যস্ত পীর সহিত 

প্রশংসা ২০১ | বিঞুভক্ত ব্রাহ্মণের পুনঃ সম্মিলন ২৬৮ 
৩৫শ জঃ। ভগবানের রথরক্ষাবিধি ২৯৫ | ৫০শ আঃ। প্রড়ু জগন্নাথ সমীপে বিষুক্ত 
শুঙল অঃ। ভগবানের শয়নোৎসব"বিধি ২০৭ ব্রাহ্মণের বৈষ্ব-জ্ঞানলাভ ২৭২ 
৩৭শ অঃ। জক্ষিণায়নযংক্রান্তি কত্য ২১২ | ৫১শ অঃ। পুরুযোতমন্থ সাগরলানাদির 
৩৮খ অঃ। ভগবানের প্রসাদ ও নির্মাল্যাজি- ফল কীত্তন ২৭৭ 

মাহাত্মা কীর্তন ২১৭ | ৫২শ অঃ। পাবগুকুলজাত জনৈক 
৩৯খ জঃ। ভগবানের পার্থপরিবভনোৎদব- বিফ্ুভকের উপাখ্যান ২৮০ 

বিধি কথন 
৪৬শ জঃ। ভগবানের প্রাবরণোৎসব- 

বিধি কধন ২৩৫ 

৪১শ অঃ। উদ্তরায়নোৎ সব-বিধি কীর্তন ২৩৯ 
৪হশ অঃ। ঘোলোত্লব.বিধি কথন ২৪৪ 

৪৩ আঃ লংঘৎসরব্রত-বিধি কথন ২৪৭ 
৪৪প আঃ দমনভর্জিকার্দি বিষিধ বাত্রা" 

বিধি কীর্তন ১ 

৪৫শ অং। ভগবানের বিবিধ মুর্তি উপাসনার 
হল কীর্তন ও নৃসিংহদেহের 
নেবাথ ইন্রছ্া়ের খবেতযাজকে 
আদেশ 

২২৮ 

২৫৫ 

৫৩শ অঃ। পুরুযোতমক্ষেত্রে আদ্ধের 
অবন্ঠকর্তব্যড়া 

৫৪শ অং। অর্ধোদয়-যোৰ"মাহাত্বা 
কীর্তন ২৮৮ 

৫৫শ অঃ। পুরুযোস্তধক্ষেত্রের দশা ধজারক্ষেতর 

মাম হওয়ার কারণ বর্ণন ২৯৩ 
৫৬শ আঃ। পুকঘোভম-্রীভার্থ ব্রতবিশেষ- 

বিধি কীর্তম ২৯৫ 
৫৭শ অঃ। পুরুযোস্বষ শরীতর্থ ব্রতবিশেষের 

প্রত্টা-বিধি কথন ২৯৮ 
অন্তিরিক্ত অঃ। পুরাপন্শ্রহণ-বিথি ও জং 

ফল কীর্তন ৩৬% 

২৮৫ 

হুড়ীপত্র সমাগত । 

তামার 



উৎকলখগ্ডম 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ । 

প্রি ১০০০ 

নারায়ণৎ নমস্কত্য নরকৈব নরোত্বমম্ । 
দেবীৎ সরস্বতীৎ চৈব ততো জয়মুদী রয়ে ॥ 

মুনয় উচুঃ। 
ভগবন্ সর্ববশাস্তরজ্ঞ সর্ব্বভীমহত্ববিৎ। 
কথিতং যত্ত়। পুর্বৎ প্রস্ততে ভীর্থকীর্তনে ॥ ১ 
পুর্ুযোভমাধ্যৎ সুমহত ক্ষেত্র পরমপাবনমূ। , 
যত্রান্তে দ্বারবতমুঃ শ্রীশো মানুষলীলয় ॥ ২ 
দশনানুক্তিদঃ সাক্ষাৎ সর্বতীর্থফলপ্রণঃ। 
তন্নো বিস্তরতে ব্রহি ৩ ক্ষেত্রং কেন নির্িতৎ 

নারারণ, নর, নরোত্তম এবং দেবী সর" 
্তীকে নমস্কার করিয়! পরে'জয় উচ্চারণ 
কছিবে। 

একদা! মুনিগণ মহরধি জৈমিনিকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন, ভগবন্! আপনি সকল 
শান্ত্রজ্ঞ ও সমুদয় তীর্থের মাহাত্থ্য অবগত। 
ইতিপুর্ব্বে তীর্থ-কখন প্রস্তাবে পঞ্সম পবিত্রতা" 
জনক পুরুষোভমনামক সুমহৎ্, ক্ষেত্রটীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। ও ক্ষেত্রে ভ্রীপতি নার! 
রণ মানবলীল। সাধলোদেশে দারুমন কলে. 
বর পরিগ্রহণপূর্ধবক বিরাজমান জাছেন। ১1২ 

যিনি বর্শন মাজ্ডেই সাক্ষাৎ মুক্তি ও দকল 
তীর্থের ফলপ্র্থান করেন, সেই ক্ষেভটি কোন্ 

জোতিঃপ্রকাশে! ভগবান্ সাক্ষার্জারায়ণঃ প্রত! 
কথৎ দারুময়ন্তম্মিন্নান্তে পরমপুরুষঃ ॥ ৪ 
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পর* ফৌতৃহলং হি নঃ। 
যতস্তং বদতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ধলোকগুরে! মুলে ॥ € 

জৈমিনিরুবাচ। 

শুণুধবং মুনয়ঃ সর্ব রহস্তং পরমৎ হি তৎ। 
অবৈষ্ঃবানাং শ্রবণে ভক্তিস্তত্র ন জায়তে ॥ & 

ব্যক্তি নিশ্রাণ করিয়াছেন, তাহা! আমাদিগকে 
সবিস্তর বর্ণন করুন । ৩। 

সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ দ্বয়ং ভগবান্ পরম” 
পুক্ুষ জ্যোতিঃখ্বরূপ হইয়াও কি নিমিগও 
দ্বারুমন়রূপে সেই ক্ষেত্রে ছিতি করিতেছেন, 
আপনার নিকট তত্শ্রবণে আমাদিপের কৌতু- 
হল হইডেছে, যেহেতুক আপনি পরমবাণ্মী ও 
সর্বলোকের গুরু । ৪। ৫ 

গ্রহধি জৈমিনি মুদিগিণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেদ, হে মুনিগণ! দেই পরমরহন্ত 
জেব্রের বিবরগ পুরাকাঁলে কার্তিকেন্॥ মহা" 
দেবের ুখপন্ধ হইতে অআবথ করিয়া! মন্দর- 



ই. উতৎ্কলখ গুম্ 

বন্ত সংবীর্তনাদেব সকল লীয়তে তমঃ। 

স্কন্দেন কথিত পূর্ব শ্রুত! শতোনুধানুজাৎ ॥৭ 
সমক্ষং সিদ্ধদেবৌধ-সভায়াং মন্দরোদরে । 
অহমপ্যগমৎ তত্র দেবদেবং সমর্চিতুন্ । 
যথাশ্রুতং কথয়তে। দেধানাৎ প্ুরতে। ময়! ॥৮ 

যদাপোষ জগনাথঃ সর্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ। 

সপ্তি ক্ষেত্রাণি চান্তানি সর্বপাঁপহরানি বৈ ॥ ৯ 
এতৎ ক্ষেত্রং বরঞ্চান্ত বপুর্ভূতং মহাত্মনঃ । 
ম্মরং বপুগ্মাংস্ত্রান্তে শ্বনায। খ্যাপিতৎ হি তত 

তত্র যে স্থাতুমিচ্ছস্তি তে »ন্দেহপি হতাংহসঃ। 

কিং পুনস্ততর তিষ্ঠস্তে। যে পন্যান্তি গদাধরমূ ॥ ১১ 

অহে। ভৎ পরমং ক্ষেত্রং বিস্তুত২ দশযে'জ নৈঃ 
তীর্থরাঞস্ত সলিলাহৃখিতং বাসুকাচিতমূ ॥ ১২ 
নীলাচলেন মহতা মধ্যস্থেন বিরাজিতুমূ । 

করিয়াছিলেন! আমি তখন সেই দেবদেব 
মহাদেবের পুজনার্থে তথায় গমন করিয়া 
ক।র্তিকেয়-মুখ-বিনির্গত তৎসমুদ্ধয় যে প্রকার 
শুনিয়াছিলাম্, তাহ! অবিকল বর্ণন করিতেছি 
শ্রধণ কর। যাহারা বিধুপরায়ণ নছে, ইহা 
শুনিয়। তাহানিগের মনে ভক্তি সঞ্চয় হয় না। 

কিন্তু তাহার বিবরণ কীর্ভনমাত্রেই সমুদয় 
ভমোগণ লয় প্রাপ্ত হয় ১৬৮ 

যদিও এই জগন্নাথ সর্বব্যাপী সকলের 
কারণ এবং ব্হলপাপনাশক এবং অন্থান্থ 
অনেক ক্ষেত্রও আছে, তথাপি এই ক্ষেত্রটি 
সেই মহাত্মা ভগবানের বপুঃস্বরূপ হওয়াতে 
সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্টত্বলাভ করিয়াছে । ত্র মহাত্মা 
বয়, বিগ্রহধারী হইয়া সেই স্থানে অবস্থান 
করিতেছেন এবং সেই ক্ষেত্রটি স্বনামে বিখ্যাত 
করিগ্নাছেন। সেই স্থানে যে বাক্তিরা অব- 
স্থান করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাদিগের সমুদধায় 
পাপ বিনষ্ট হয় ও যে ব্যক্তিরা বান করিয়া 
গদাধরের সেই মূর্তি দর্শন করিতেছেন, তাহা- 
দের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। ৯-..১৯ 

সেই পরম রূমণীয় আশ্চর্য কেত্রুটি ছশ 
যোজন বিস্তৃত ও তীর্থরাজ সমুদ্রের সলিল 

একভ্তনমিব পৃথ্যাঃ হুদূরাৎ পরি ভাবিতমু ॥ ১৩ 
বরাহরূপিণা' পুর্ববৎ সমুদ্ধাত্য বনুন্ধরামূ। 
সর্বতঃ হুষমাৎ কৃত পর্বতৈঃ হুস্থিরীকৃতামু | ৪ 
রা চ্লাচরৎ সর্বং তীর্থানি স বিদাংবরঃ। 
ক্ষেত্রাণি চ যথাস্থানং সমিবেশ্তা যথা পুরা। 
ততো বিচিন্তয়ামাস স্থষ্টিভারনিপীড়িতঃ॥ ১৫ 
পুনরেভাং ক্রিয়াং গুবর্ধাৎ ন লভেম়্ং কথন্তিতি। 
তাপত্রয়াভিভূঙ৷ হি মুচ্যস্তে জস্তবঃ কথমূ ॥ ৯৬ 
এবং চিন্তত্বমানম্ত মতিরাসীৎ প্রজাপতেঃ। 
মুক্ত্যেককারণৎ বিষু ত্োোষ্যেহহৎ পরমেশ্বরমূ্ ॥ 

ব্রন্গোবাচ । 

নমস্তে জগদাধার শখ্খচক্রগদাধর। 
ধন্নাভিপন্থজাদেব জাতোহহং বিশ্বস্থপ্টিকৃৎ & ১৮ 
পরমাত্মস্বরূপন্তে ত্বং বেসি বৈ জগন্য়। 

উহার মধ্যস্থল বৃহৎ নীলপর্দত ছ'রা পরি- 
শোভিত আছে। অতিুর হইতে ইহা পৃথিবীর 
একটি স্তন-স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়। পুরা- 
কালে বরাহবিগ্রহধারী নারায়ণ প্রলয়জলে 
নিম্্ পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে 
সর্কতোভাবে পরিশেভিত ও পর্থতবেষ্ঠিত 
করিয়৷ হুন্দররূপ সুস্থিরা করিয়।ছিলেন।১২।১৪। 

তিনি চরাচর স্ষ্টিপুর্র্বক তার্থ ও ক্ষেত্র 
সকল যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া হ্্টিভামে 
আপনাকে নিগীড়িত ঝোধে চিস্ত। করিলেন 
যে, কি উপ|য় অবলম্বন করিলে আর আমার 
এই গুরুতর কাধ্যভার বহন করিতে না৷ হয় 
এবং আধ্যাত্মিকার্দি ত্রিতাপে ভাপিত জীবেরাই 
বা কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে । ১৫। ১৬ 

এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে প্রছ্ধা- 
বসল প্রজাপতির মনে উদয় হইল যে, মুক্তির 
একমাত্র কারণ পরাৎ্পর পরমেশ্বর বিষ্ুকেই 
স্ব করি। ১৭ 

এই মনে কুরিয়৷ ত্র্ধ! স্তব করিলেন, হে 
শঙ্খ চক্র গদা-ধারিঙ্গ] আপনি জগতের আধার 

আমি এই বিশ্বের হৃঠিকর্ত। হইয়াও স্বয়ং আপ- 
নার নাভিপদ্ধ হইতে জন্মজভ করিষ্তাছি। 

হইতে সমুখিত হইয়! বালুকারাশিকে বেষ্টিত । আমি আপনাকে লমগ্কার কনি। জগগাত্তন 
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ধন্মাযুয়। জগত সর্ববং নিশ্মিতৎ মহদাদি কমু ॥ ১৯ 
যরিখানসমূডুতং শব্দ রক্ষ ভরিধাভবশ। 
উপজীব্যৎ তদ্গেবাহমন্থজং ভুবনানি বৈ ॥ ২০ 
তবে নান্তৎ স্ুুলসুক্কণার্বভুাদি কিঞ্চন। 
বিকারতেদৈর্ভগবন্ তৃমেবেদং চরাচরমূ ॥ ২১ 
কটকার্দি যথা স্বণ্ণৎ গুণব্রয়বিভাগশঃ। 
অষ্ট। হজাৎ তৃমেবাত্র পোই্। পৌষাং জগশ্প্রভে। 
আধারো ধ্রিষ্নমাণপ, ধর্ত। তং পরমেশ্বর । 

ত্বৎপ্রেরিতমতিঃ সর্বশ্চরতে চ গুভাগুভম্ 1 ২৩ 
ততঃ প্রাপ্তি মূশীহ তয়ৈব বিহিতাং গতিমু। 
জগতোহস্ত গতির্র্ভা সাক্ষী তু পরমেশ্বর ॥ ২৪ 

চর1চরগুরে৷ সর্ব বীজ্ভূত কপাময়। 
প্রসীদাদ্য জগমাথ নিত্যং তচ্ছরণন্ত মে ॥ ২৫ 

আপনার পরমাত্বপ্রূণ আপনিই জ'নেন। 
আপনারি মায়াতে এই নিখিল মহুদাদি জগং 
নির্মিত হইয়া.ছু। ১৮। ১৯ 

হে ভগবন্! আপনার নিশ্বানবায়ু হইতে 
সমুখিত শব্বরূপ ব্রহ্ম (ও সৎ) এইবূপে 
ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। আমি গাহাই আশ্রয় 
করিস এই সকল ভুবন স্জন করিয্মুছু। 
তোম! হইতে স্ুল বা হুল, দীর্ঘ অথবা ভুস্ব 
কিছুই পৃথক নয়। ২০। ২১ 

যেমন নুবর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইলে বলগ্ 
প্রভৃতি অলঙ্কার জন্মে, সেইরূপ সত্ব রজঃ ও 
তমঃ গুত্রয় বিভাগে অবস্থাস্তর ভেদে আপনি 
এই সমুদয় চরাচর গ্বরূপ হইয়াছেন,। ২২ 

হে জগতুপ্রতে!! তুমিই স্থঞ্জনকর্তা, তুমিই 
আবার স্থষ্ট বস্ত হও, তুমি পালনকর্তা এবং 
তুমিই আবার পালনীয় হও। তুমিই আধার, 
তুমিই আধেয় এবং তুমিই ধারণকর্তা। ২৩ 

সকল জীবেরাই তোমাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
হইয়! শুভ বা অগুভ কর্খের অনুষ্ঠান করে ও 
বিহিত-কম্মীফলানুরূপ অবস্থ। লাভ করে। 

হে পরমেশ্বর! তুমিই জগতের গতি, 
তুমিই ভরণকর্তা এবং তুমিই ইহার সাক্ষী। 
হে কৃপাময় ! তুমি এই চরাচর জগতের গুরু ও 
সকল জীব্রেই বীজস্বরপ। হে জগন্নাথ! 

জৈমিনিকিবাচ। 
এবং সংভূয়মানন্ত ব্রদ্ধণ। গরড়ধ্ব্ঃ। 
নীলব্ৰীমৃতসঙ্কা4ঃ শঙ্খচক্রার্দিচিহি তঃ ॥ ২৬ 
পতগেক্রনমারটুঃ ক্ফুরঘ্বনপন্ষজঃ 
আবিরাসীদ্দিজত্রেট। বিবক্ষুঃ স্কুিতাধর; ॥ ২৭ 

জ্ীভগবানুবাচ। 
যদ্থৎ মাং স্তষে ব্র্গনূ ন শক্যঃ প্রতিভাতি সঃ। 
অনাধ্যবিদ্যা সুদৃঢ় হৃশ্ছেদ্যা কর্মবন্ধনৈঃ। 
প্রভবস্ত্যাৎ কথং তন্তাং হীয়েতে মৃতিজন্মনী ॥ ২৮ 
তথাপি চেগত্রকৃতেহ্ধ্যবসায়ন্তবানঘ । 

ভ্রুমেণ যেন হি ভবে ততে বঙ্ষ্যামি কারণম ॥ 
অহৎ স্ব তৃমহৎ ব্রদ্মা মন্ময়ধ্চাধিলং জগৎ । 
রচিন্তে যত্র মে তত্র নান্তথেতি বিচারয়॥ ৩০ 
সাগরন্তোভবে তীরে মহানদ্যাস্ক দক্ষিণে। 
স্ প্রদেশঃ পৃথিব্যাৎ হি সর্দবতীর্থকলপ্রদঃ ॥ ৩১ 

সপ জপ সরি পাাপপস্পক পা পাপা পর 
জর পর এস 

আমি নিয়ত তোম:র শরণাগত, অদ্য 
প্রতি প্রদ্ হও । ২৪। ২৫ 

মহর্ষি ছৈমিনি কহিলেন, হে মুনিগব! 
সেই নীল-জলখধর-মদশ. শঙ্খ-চত্রানিঠিহিত 
দীপ্তিবিশি্ট মুখ-পন্থজ গরুড়ারোহী গরুড়ধ্বঙ্গ 
ভগবান্ বিষ: এবন্শ্রুকারে ব্রদ্মাকরূ্ক ভূরমান, 
হইয়া তাহাকে কিছু বলিবার আভিপ্রায়ে 
বি্ুরিতার হইয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেজ, 
হেব্রদ্ধন্! তুমি যে নিমিত্ত আমাকে অব 
করিতেছে, তাহ। আমার শক্তির অধীন নহে; 
যেহেতু শ্বভাবসিদ্ধা অনার্দি হৃকঠিন! মায়! 
কম্মরূপ বন্ধন দ্বারা দুশ্ছেদ্যা হইয়াছেন; 
অতএব সেই মায়ার প্রভাব থাকিতে কি 
প্রকারে মৃত্যু ও জন্ম পরিত্যাজ্য হইবে। : হে 
অনথ! তথাপি তোমার বদি এইরূপ নিতান্ত 
অধ্যবসায় জন্মিয়া থাকে ! তবে যে লিয়ষে 
মৃত্যু ও জন্ম না হয়, তাহার কারখ তোমাকে 
বলিতেছি। এই অধিল জগৎ অৎপ্বন্ধপ, 
আমিও যে তুমিও সেই, "যাহাতে ডোমার 
রুচি, তাহাতে আমার কুচি হইব, অন্কথা 
বিব্চেন! করিও ন|। ২৬৮৩০ 

সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদী নদীর দক্ষিণ 

আমার 
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তত্র যে মনুজা বর্ধন (নবসভি মুবুয়ঃ। 
জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানাৎ ফলভাগিনঃ | ৩২ 
মারপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা মরি পদ্রজ। 
এফাগ্রকাননাদ্যাবৎ দক্ষিণোদ ধিভীরভূঃ॥ ৩৩ 
প্াৎ পদাং শ্রেষ্ঠতম; ক্রেমেণ পরিকীর্ভিতঃ। 

নীলাভ্েরস্তরভূবি বরন্তগ্রোধূলতঃ ॥ ৩৮ 
সায়ব্যাং দিশি ঘৎ কুণ্ডং রোহিণং নাম বিশ্রুতমূ 
তস্তীরে মিবসম্ভৎ মাং পশুভশ্চর্চক্কুষা ॥ ৩৯ 
তদত্া ক্ষীণপাপ। মম সাযুজ্যমাপুযুই । 
তত্র ব্রজ মহাভাগ দৃষী মাং ধ্যায়তস্তব ॥ ৪০ 

সন্ধুতীরে তু যে! ব্রহ্থন্ রাজতে মীলপর্বতঃ ॥৩৪| প্রকাশ যান্ততে ত্ত ক্ষেত্রস্ত মহিমা পরঃ। 
পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি মুহর্ণভ্ম। 
হুরাহুরাঁণাং হুর্জেয়ং মায়াচ্ছার্দিতৎ মম॥ ৩৫ 
সর্বলঙঈগপরিত্যতত্তত্র ভিষ্ঠামি দেহভূৎ। 
হরাহ্রাবতিক্রুম্য বর্তেহহং পুরুযোভমে ॥ ৩৬ 

ক্ষেত্রং মে পুরুযোত্তমমূ। 

যধ। মে পশ্ঠাসি ব্রহ্মন রূপং চক্রাদিচি হিততম্ ৪৩৭ 
ঈমৃশং ভদ্র গত্বৈ ভুক্ষাসে মাং পিতামহ । 

প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল 
“প্রদান করেন। ৩১ 

হে বরক্ষন্! সেই স্থানে যে মগুষ্যের! বসতি 
করিতেছেন, তাহায়াই গুবুদ্ধি এবং পূর্্ব- 
জন্থার্জ্দিত পুণ্যের ফলভাগী হইয়াছেন। ৩২ 

হাহাদিগ্ের অল্প পুণ্য এবং আমাতে ভক্তি 
লাই, ভাহার সেস্থানে জন্ম গ্রহণ করিতে 
গাঁয়ে লা। 

একান্রকানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ 
সমুদ্ের ভীরভূমি পধাস্ত প্রত্যেক পঙ্বিজেপের 
গান অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া 
শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। 

হে ব্রদ্ষন্! সিঙ্কৃতীরে যে স্থানে নীল- 
পর্ব বি়াজিত আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই 
স্থানটি গোপনীয় এবং তোমারও অতি হুর্ণভ। 
তাহা দেবতা ও অহুরগ্ণের ছূর্বিভ্ের এবং 
মদীর মায়াতে আবৃত আছে। আমি সকল 
সঙ্ধ পরিত্যাগপূর্ক দেহধারণ করিয়া প্রেব 
ঈণ ও অহ্রগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া 
সেই পুরুষোতম ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিতি 
করি । ৩৩-..৩৬ 

এই ছ্ষেত্রটি চটি ও প্রলয়ের আক্রমণ 
হতে 1 হে পিতামহ! এই স্থলে 
উত্ঞাদিচিছিত্ত আমার যে রূপ দর্পন করিতেছ, 

আশ্চধ্যভূতঃ পরমস্তবাপি চ ভবিষ্যতি॥ ৪১ 
শ্রতিস্মৃতীহাসপুরণিগোপিতৎ 

' যন্সায়্জ। ভন হি কল্ত গোচরমূ। 
প্রসাদতো মে স্তবতস্তবাধুন! 
প্রকাশমায়ান্ততি সর্ধগোচরঃ। ৪২ 
ব্রতেযু তীর্থেযু চ যজ্জদানয়োঃ 
পুগ্যাৎ যহুক্তৎ বিমলাত্মনাং হি বঃ। 
অহন্মিবাসালভতে তু সর্ব্ধং 
মিমেধবামাৎ খু চাশ্বমেধিকমূ ॥ ৪৩ 

সেই ক্ষেত্রে গমন করিলে আমাকে তদ্রুপ 
দর্শন করিবে। নীলপর্বতের মধ্স্থলে অক্ষয় 
বটের মূল হইতে বামুকোণে যে রৌহিণ নামক 
বিখ্যাত কুণ্ড আছে, তাহার তীরে আমাকে 
চর্শচক্ষুদ্বার! দর্শন করিতে করিতে জীবের! 
সেই কুণ্ডের জলে পবিত্র ও নিষ্পাপ 
হইয়। আমার সাধুজ্য লাভ করে। হে মহ!. 
ভাগ ব্রহ্ষন! তুমি সেই ক্ষেত্রে গমন 
কর। তথায় আমাকে দর্শনানভ্তর ধ্যান করিতে 
করিতে ক্ষেত্রের পরষ মহিমা স্প্টরূপে অবগত 
হইবে। তোমারও নিকট সেই মহিম। 
পরমাশ্চধ্য বোধ হইবে। সেই স্থান শ্রুতি, 
গতি, ইতিহাস ও পুরাণে আমারই মায়াছারা 
গোপিত হুইয়! সকলের অগোচর রহিয়াছে। 
এইক্ষণে তৌমার এই স্ব দ্বারা! আমি প্রস্ম 
হইযাছি ; অতএব সেই ক্ষেত্রটি সকল ব্যক্তির 
গোচর হইয়া প্রকাশ পাইবে । ৩৭---৪২ 

নিশ্লত্বভাব ব্যকিনিগের ব্রত, ভীর্থ, ব্জ 
ও দানে যে সকল ফল উক্ত আছে, সেই 
ক্ষেত্রে এক দিব! রাত্রি মাত্র বাস করিলেই 
সেই সমুদীয় ফল লাভ হয়। নিমেষমাত্র বাস 
করিলেও অর্বমেধ যজ্জের ফলপ্রাণ্তি হয়। 



খিতীয়োহিধ্যায়ঃ 

হত্যানিস্ট বিধিং বিপ্রাতদাসৌ পুরুযোভমঃ | 
পশ্ঠতত্তন্ত তত্রৈব প্রভুরস্তরধীয়ত ॥ ৪৪ 

ইতি উতৎ্কলখণ্ডে প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ॥ ১। 

ত্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 

জৈমিনিরুবাচ। 

ততে। ব্রহ্ষাগমৎ তুর্ণং ঘত্রান্তে ভগবান্ দ্বয়মূ। , 
স্বান্তেহসৌ বথাদৃষ্টভতথাদরাক্ষীৎ, প্রভৃৎ তদা।॥ ১ 
প্রত্যভিজ্ঞানসংহৃষ্টততৎ দৃষ্ট পরমেশ্বরমূ। 
অত্যভূতজ্ঞাননিধি্বভূবাসো দ্বিজোভমাঃ॥ ২ 
যাবৎ ভোতুং পশারেভে হর্সংফুল্ললে।৮ ₹2। 
উদন্তার্ভ * সমায়াতঃ কুতশ্চ্বা়সোতমঃ ॥৩ 
কারপোদক-1-সম্পূর্ণে তম্মিন্ কুণ্ডে নিমজ্ঞ্য তম 
বিলোক মাধধং লীলবত্বকান্তৎ কূপানিধিমূ ॥ 9 

হে বিপ্রগণ! সেই সময়ে প্রভু পুরুষোত্তম 
ব্রহ্ধাকে এইনূপ আদেশপুর্র্বক তণীয় দর্শন- 
পথ হইতে অস্তহিত হইলেন। ৪৩। ৪৪ 

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 

অনস্তর ম্হর্ধি জৈমিনি কহিলেন, তাহার 
৯৪০ ত্য়ং যে স্থানে গিয়1 বাস করিলেন। 
সেই স্থানে গমনানস্তর ব্রহ্মা পুর্বে স্তব করিবার 
সময় প্রভুক যে প্রকার দেখিয়াছিলেন; 
সেখানেও তাহাকে সেই প্রকার, দর্শন করি- 
লেন। হে মুনিগণ| ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরকে 
তথা সন্দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞান বার হর্ধিতচিত্ত 
হইয়। অভ্ুত জ্ঞান লাভ করিলেন। ১। ২ 

যৎকালে তিনি প্রভুর রূপ-দর্শনলাভে 
হর্যবিকশিত-লোচনে স্তব করিতেছিলেন, সেই 
সমন কোন স্থান হইতে উত্তম একটি কাক 
পিপাসার্ত হইয়া উপস্থিত হইণ। ৩ 

€সই কাক সেই কারণবারি পরিপূর্ণ 
রোৌহিণ কুণ্ডে নিমজ্জন এবং সেই নীলরতবচ্ছবি 

% তাবদেব। 1 কারুণ্যোঙ্ক-। 

৫ 

কাকরেহৎ সমুৎ্স্জ্য লৃষ্যমানৎ মুছঃ ক্ষিতৌ। 
শঙ্চক্রেগদাপাণিস্তস্ত পার্থ লবস্থিতঃ ॥ ৫ 
ভিরশ্চন্তাং গতি দৃষ্টা যোগীক্রাণাৎ শুহুলভামূ। 
মেনেহসৌ মুনয়ঃ স্যষ্টিঃ ক্রমাৎ ক্ষীণ ভবিষ্যাতি 
মানুষঠাধিকতে মুত বেদান্তে সংশয়ো ভবেং। 
ন কিকিছ,ঁভঞ্চেহ বিস্ুতক্তস্ত বিদ্যতে ॥ ৭ 
প্রত্যক্ষোহভূদ্দিজশ্রেষ্ঠাঃ পুরাণপুরুযোদিতে ॥ ৮ 
সম্ধীর্তয়ম।ম নরঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। 
তন্ত সন্দর্শনে বিপ্রা মুক্তিঃ কিং খলু হূর্লভা ॥ ৯ 
মনণা ধ্যায়য়ন্ বিষুং ত্যজন্ প্রাণান্ বিমুচ্যতে। 
সাক্ষাৎকৃতৌ ভগবতঃ কিং চিত্রং মুক্তিমেতি ধৎ 
পুরুযোত্তমসংজ্ভন্ত ক্ষেত্রন্ত মহিমাতুতঃ। 
যত্রকাকোহপি তংবিষু্সাক্ষাৎপশ্ঠতি ভো দিজাঃ 

কপা-নিধি ভগবানকে ঝিপাকনপূর্ব্বক স্বীয় 
কাকদেহ পুনঃপুনঃ মৃত্তিকাতে নুঠন করত 
তৎপরিতাগ করিয়। শঙ্খ-চক্র-গদাপালিবিগ্রহ 
ধারণপূর্রবক প্রভুর পার্খদেশে অবস্থিত 
হইল ॥ ৪1 ৫ 

হে মুনিগণ! ব্রহ্মা যোগীক্দিগের হুল 
প্র পক্ষীর ঈদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া! বিবেচনা 
করিলেন, এই স্যঙ্টি এইরপে ক্রমে ক্রমে প্রক্গীণ 
হইবে। মমুষ্যদিগের মুক্তিবিষয়ে বেদাস্তেও 
সংশয় আছে, কিন্ত এই ক্ষেত্রে বিুভক্ত- 
দিগের কিছুই দুলভ বোধ হয় না। ৬। ৭ 

হে দ্বিজগণ! ইতিপূর্বে পুরাণপুক্ুষ 
ভগবান্ যাহ] কৃহিয়াছি,লন, তাহ! ব্রঙ্গার 
প্রত্যক্ষগগোচর হইল ।৮ 

ধাহার নাম কীর্তন করিলে সমুদয় পাপ 
নষ্ট হয় তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে মোঙ্ষ- 
ফল কখন কি ছুলভ হইতে পারে ?। ৯ 

যে বিষ্কে মনে মনে ধ্যান কঞ্গিতে করিতে 

প্রাণত্যাগ করিলে জীব মুক্ত হয়, তাহাকে 
সাক্ষাঞ্চ দর্শন করিলে যে মুক্তি লাভ হইবে, 
ইহ! কখন আশ্চর্য নহে। হে ্বিগগণ! 
পুরুযোত্তম-নামধেয় ক্ষেত্রের মহিমা অতীব 
অদ্ভুত, যে হেতু কাকপক্ষীও সেখানে বিষ্ককে 
সাক্ষাৎ ধর্শন করিতে পারে । ১০। ১১ 



৬ উৎ্কলখগ্ুয্ ।. 

অহোে। হুহুূর্লভং ক্ষেত্রযজ্ঞানানাং বিমোচকমূ । 
কি পুনঃ সত তং শ্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞানসংযুজান্ । 

বদয় উচুঃ। 
লীলাধ্যৎ মাধব দৃষ্টা কিঞ্চকার পিতামহ: 
তদশনক্ষণান্-দেহবন্ধঞ্চ বারসমূ ॥ ১৩ 

জৈমিনিরুবাচ। 
অতাড়ুতৎ ছয় দৃু। যাবদ্ধ্যার়তি মাঁধবমূ। 
তাবৎ পিতৃপতিঃ শ্বাধি-কারভ্রংশসমাকুলঃ ॥ ১৪ 
দীনাননে বিখনন্ বৈ তত্র.যাতস্তরাদিতঃ। 
নীলা মাধবং দৃষ্টা সাষ্টাঙ্গ, প্রণিপত্য চ ॥১৫ 
তুষ্টাব স জগন্নাথ শ্বািকারদৃঢ স্থিত ॥ ১৬ 

যম উতাচ 
নমন্তে দেবদেবেশ স্ষ্টিস্থিত্যস্তকারণ। 
তুয্ি প্রোতথিদং সর্কুং সুত্রে মণিগণা! যথা ॥ ১৭ 
বয়! ধুতৎ তয়! স্যষ্ৎ ত্রয়া চাপ্যাগ্জিতৎ জগৎ । 

এই ক্ষেত্রটি পর্মছ্র্লন ; ধে হেতু ইহা 
অক্জান জীবদ্দিগকেও মুক্তি প্রদান করে। 
যাহার নিরন্তর শামি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানযুক্ত, 
তাহাদের মুক্তিতে অর কি সংশয় আছে? 
ধধিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নীলমাধবকে 
এবং .তদর্শনক্ষণেই দেহবন্ধনমুক্ত সেই 
কাক পক্ষীকে দেখিয়৷ পিতামহ কি করি- 
লেন 11১২ । ১৩ 

জৈমিনি বলিলেন, ব্রহ্মা অডভুত ঘটনায় 
দর্শন করিয়া যে কালে মাধবকে ধ্যান করিতে- 
ছিলেন, মেই সময়ে দণগুধর শ্বীষ্প অধিকার- 
ধ্বংসের সংশয়ে ব্যাকুল ও যান হইয়া দ্রুত 
নিখাগ ত্যাগ করিতে করিতে সত্বর সেই 
স্থানে সমাগত হইলেন। অনস্তর নীল- 
পর্বতে মাধবকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
কগিয়। স্বকীয় অধিকারের দৃটুূপে স্থিতির 
নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। যম কহিলেন, হে 
দেবদেবের ঈশ্বর! আপনি হৃত্িস্থিতি ও 
আংহারের কারণ। মণিসকল যেমন হৃজেতে 
গ্রধিত থাকে, দেইরূপ এই সমুদায় জগৎ 
আপনান্সেই সংলগ্ন আঁছে। ১৪--১৭ 

তুথি এই ছুগংকে ধারণ ও স্থজন এবং 

চজশুর্ধাদিরপেশ নিত্যৎ ভাসয়সেহধিলমূ ॥ ১৮ 
বিশ্বেশ্বরৎ জগদৃযোনিং বিশ্বাবদং জগদৃগ্চরুমূ। 

বিশ্বাক্ষিণমাধ্যস্তবর্জিতৎ প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৯ 
নমঃ পরমকারুণ্য.জলদস্ভূঙুমিন্ধবে। 
পরাপরপরাতীত-বিভবে বিশ্বন্তবে ॥ ২০ 
ভবসস্ভাপনীহারভানবে দীনবন্ধবে। 
স্বমায়ারচিতাশেষ-বিশেষগুণরত্জবে ॥ ২১ 

নমঃ কম্লকিঞ্ুহ-পীত-নিম্্লবাসসে। 
মহাহব-রিপুস্থন্ধ-ঘষ্টচক্রায় চত্রিণে ॥ ২২ 
দংষ্রোদ্ধত-ক্ষিতিভূতে ত্রধীমুর্তিমতে নমঃ। 
নমো! যকজ্ঞবরাহায় চন্য গ্িচন্কুষে ॥ ২৩ 
হৃলিধ্হায় মহাদত্রমুর্তিদ্রাবিতশত্রবে। 
যদপান্গবিলাসৈক-সহি-স্থিত্যুপদংৃতে ॥ ২৪ 

আপ্যায়ন করিতে্ছ। হে প্রভো! তুমি 
চন্্র-হুরধ্যাদিরূপে অধিল জগৎ প্রদীপ্ত করি' 
তে । ১৮ 

তুমি বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বধোনি ; তুমি 
বিশ্বের আবাদ ও জগতের গুক্ুু; তুমি বিশ্বের 
সাক্ষী ও উৎপত্তিবিনাশ-বর্জিত; আমি 
'ভোমাকে প্রণম করি। তুমি পরমকরুণার 
সাগর; তুমিই পর, তুমিই অপর এবং পরাঃ 
তীত,বিভু এবং বিশ্বের সম্তব। ১৯। ২০। 

তুমি এই ভবসস্তাপরূপ নীহারনাশে শৃধ্য- 
স্বরূপ; তুমি দীনগজনের বন্ধু, তুমিই নিজমায়া" 
রচিত অশেষ বিশেষগুণরূপ রজ্জ্বরূপ হই- 
য়াছ। ২৯. 

ধিনি কমলের কেশর সদৃশ পীতব্ণ 
নিশ্মীলবস্ত্র পরিধান করেন, ধিনি চক্রধারী এবং 
ধাহার এ চক্েপ্বারা মহাযুদ্ধে শত্রুগণের স্বন্ধদেশ 
ছিন হয়, ধিনি দংগ্রাত্ার৷ পৃথিবীকে উদ্ধার 
করিয়া পাপন করেন,ধিলি খক্, যক্তুঃ ও সাম 
এই বেদত্রয়রূপ ঘুর্তি ধারণ কারগাছেন, যিনি 
যজ্ঞবরাহন্ূপধারী এবং চক্র, তুর্ধ্য ও অগি 
ধাহার চক্ষুঃশ্বরূপ, আমি সেই পরমেশ্বরকে 
নমস্কার করি। ২২। ২৩ . 

যিনি নৃদিংহ অবতার, ধাহার ভীষণ দংগ্রা 
দ্বারা »ত্রগণ বিদ্র/াষিত হয়, ধীর কটাক্ষ 
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উচ্চাৰচাতুফে! হেষ ভবঃ সম্ভবতে মুছঃ। 
তমমুং নীলমেখ ভৎ নীলাশ্মমণিবিগ্রহম॥ ২৫ 
নীলাচপগুহাবাপং প্রণমামি কৃপানিধিম্ । 
শঙ্ঘচক্রেগদাপদ্ব-ধারিণৎ গুভকারিণম্। 
প্রণতাশেষপাপৌধ-দারিণৎ মুরবৈরিণমূ ॥ ২৬ 
নমস্তে কমলাপাঙ্গ-নিত্যলংস্কারিচন্থুষে ॥ ২৭ 

প্রীবংনকৌন্বভোডাসি মনোজ্ঞন্কুট বক্ষসে 
যৎপাদপক্থজদন্্-সংঅধৈশ্বরধ্যভাগিনী ॥ ২৮ 

শ্রী; সর্ন্বসং শ্রিতানে কপৃথগৈষ্বধ্যদারিনী । 
যা পরাপরসংভিন্ন। প্রক্ৃতিন্তে সিশ্বক্ষয়৷ ॥ ২৯ 
নির্ধ্বিকারৎ পরং ব্রহ্মা বিকারমস্থ্জচ্চ স। 
ভগল্লক্ষণসম্পূর্ণাৎ লক্ষিতাং শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৩০ 
লক্ষমীশোরদি নিত্যস্থাং লক্ষমীং তাং প্রমা ম্যহমূ 

জৈমিনিনুবাচ। 
তদৈবং ধর্মবরাজেন শ্রীকাস্তঃ পরিতোধিতত। 
পারস্থাৎ বল্পকীহস্তাং নেত্রান্তেনাদিশৎ শ্রিয়ম্ ॥ 

পাতে সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় হয় ও বিবিধাত্বক ভব- 
সংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়, দেই নীলমে- 
সন্নিভ নীলকান্তমণিময় নীলাচলের গরহা- 
বাসী কপানিধি শঙ্খচক্রেগদাপদ্ধারী শুভকারী" 
প্রণতজনের অশেষ-পাপব্যহবিনাশকারী ভগবান 
মুরবৈরিকে প্রণাম করি। কমার অপাগ 
সংসগ্গে ধাহার নয়ন নিয়ত শোভিত । 

ধাহার বক্ষমস্থল স্রীবৎসচিহিিত, কীন্তভ- 
মণি প্রদীপ্ত, যাহার পাদপদ্মতয় আশ্রয় করিয়া 
লক্ষ্মী ধশব্ধ্শালিনী বলিয়৷ আশ্রিত ব্যক্তি 
সকলকে পৃথক পৃথক এশবধ্দান করিতে 
পারেন। 

ধাহার হৃট্টিকরণে প্রবৃত্তি হইলে পরা 
( প্রকৃতি ) পর (পুরুষ) ভিন্ন! প্রভায়মান হয়েন, 
সেই প্রকৃতি নির্বিকার ব্রঞ্মের বিকার সম্পাদন 
করেন এবং জগতের লক্ষণেতে সম্পূর্ণ ও শুভ 
লক্ষণ ছার৷ লক্ষিত1 এবং নারায়ণের বক্ষ:স্থলে 

সতত অধিষ্ঠাপ্িনী সেই লক্ষমীকে আমি প্রণাম 
করি। জৈমিনি কহিলেন, ভৎকালে শ্রপতি, 
ধর্বরাজ পিতৃপতির স্তবে পরিতোধিত হইয়া 
বীণাহস্তা পার্থস্থত! লক্ষমীকে কটাক্ষ,নিক্ষেপে 

তেন সতাবিত| লক্ষমীর্ভবচঃখবিনাশিনী। 
শুভায় সর্বলোকানাং যমং প্রোবাচ লীলয়া 1 ৩৩ 

.. লক্ষমীরুবাচ। 
যদর্থমাবাং স্তৌষি তৃৎ শ্েত্রেহম্মিন্ হূর্ণভংহিতৎ 
অত্যজ্যমাংয়োরেতৎ ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমমূ ॥৩৪ 
কল্লাবসানে ক্ষেত্রং বৈ ন ত্যজাবঃ কদাচন। 

বল্লাবসানেহপ্যাবাং ঘো ধীয়েতে পরমেটিনা ॥ 
্রঙ্ধার্দিকপ্রভৃণাৎ হি শ্বামিতৃং নেহ বিদাত । 

নেহ ধর্মনপরীপাকাঃ প্রভবস্তি কদাচন ॥ ৩৬ 
অত্র প্রবিণতাং নৃণাৎ তিরশ্চামপি হুম্কৃতম্। 
দহাতে জলিতাগো হি তুলরাশির্ধধ! ভূশম্ ॥ ৩৭ 
যে বন্ধাঃ পাপপুণ্যাভ্যাৎ নিগড়াভ্যামহর্নিশম। 
তেষাৎ সং্যমিত! তং হি যমঃ পুর্ব্বৎ বিনির্মমিতঃ 
অত্র লাক্ষাদবপুদ্থস্তধ নীলেজ্রমণিমগ্জুলমূ। 
ৃষ্্র নারায়ণং দেবং মুচাতে কর্ম্বন্ধনাৎ ॥ ৩৯ 

ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিলে ভব্হুঃখ-বিনাশিনী 
লক্ষ্মী তাহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়। সকল 
লোকের মঙ্গল নিমিত্ত অবলীলাক্রমে যম. 
রাজকে কহিতে লাগিলেন, তুমি যে অভিপ্রায়ে 
আমাদিগকে স্তব করিতেছে, এইক্ষেত্রে সেটি 
দুর্লভ ) যে হেতু এই পুরুযোভম ক্ষেত্রটি 
আমাদিগের অত্যাজ্য । ২৪৩৪ 

যখন কল্লাবসান হইবে, তখনও ইহা! পরি- 
ত্যাঙ্গ করিব না। কল্পাবদান হইলে ব্রক্ষা 
আমািগের ছুই জনকে স্থাপন! করিবেন। ব্রহ্ধ 
প্রভৃতি প্রভুদিগেরও এস্থানে শ্বামিত্ব নাই এবং 
শুভাশুভ বর্ধের ফল মিস্পতি এক্ষেত্রে কদাচ 
প্রভাবশালী হয় না। ৩৫। ৩৬। 

এ স্থানে যে সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য ও পক্ষী 
প্রবেশ করে, তাহাদিগের হৃক্ধতি অগ্পিতে তুল- 
রাশির ভ্তায় নিঃশেষে দগ্ধ ইয়। ৩৭ 

যে সকগ জীবেরা পাপপুণ্যরূপ শৃঙ্খলে 
দিবারাত্র"আবদ্ধ আছে, ভাহাদিগের দমনকর্ত- 
রূপে তুমি নির্থ্িত হইয়্াছ । ৩৮ 

অত্রস্থলে নীলকান্তমণির স্তায় মনোজ্ঞ 
সাক্ষাৎ শরীরধারী লারায়ণকে দৃষ্টি করিলে 
লোক কর্দরবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ৩৯ 



৮ উৎকলখগুম। 

অতোহস্ৎ কন্মহমে। তু প্রভুম্বং যম সবর । 
বৈক্লুব্যং ক্ষেত্ররাজেহুম্মিন্ মাগান্তৎ কর্ধুসত্যমে 
তথাপি ভগ্গবান্য বিধাতা প্রণিতামহঃ। 

তির্ধযঞৎ বিষুংদারপ্যৎ প্রাপ্তৎ পশ্ঠাত্ধি কৌতুকাৎ 
এবং কন্ম্পরীপাকং সর্বেষাং বেতি কো ধম । 
জ্ঞাত ক্ষেব্রস্ত মাহাত্মাং স্তৌতি দেবং গদাধরমূ 
তদ্শৎ গন্তমুচিত! নেহ তিষ্টভ্ভি অবঃ । 
বৈবস্বত বসস্তাত্র জীবনুক্তা মুমুক্ষবঃ ॥ ৪৩ 
তয়! মপ্ষোধিতত্ত্েবৎ বিষুুনা শ্রীস্বরূপিণ!। 
ত্যক্তোহহস্কারলজ্জাভ)ং বিনীতঃ প্রাব্রবীদৃযমূঃ ॥ 

যম উবাচ। 

মাতন্তয়া বঙদাজ্ঞপ্তং পুর। নৈতম্ময়৷ শ্রুতমূ। 
অজ্ঞানোপ্হতে। বেন্ি রহস্তৎ কথমুমমূ ॥ ৪৫ 
যস্ত শ্বরূপৎ বেদাশ্চ ন চ বেতি পিতামহঃ। 

স্পা 

ছে বম! অতএব অন্ত কর্মভুমিতে তুমি 
প্রভু হইয়া! সঞ্চরণ কর। এই প্রধামক্ষেত্রে 
কম্মফলের নিয়ম পঙ্ঘনহেতু তুমি ক্ষোভ 
করিও না। ৪* 

যে হেতু তোমার প্রপিতামহ ভগবান বক্ষ 
হির্স/রূপ্য প্রাপ্ত পক্গীকে কৌতুহলে দর্শন 
করিতেছেন। ৪১ 

হে যম | সকলের এই কর্খফল কেহ জানে 
না, ক্ষেত্রের মহিম! জ্ঞাত হইয়া! গ্রধাধরকে স্ব 
করে। ৪২ 

ধে সকল জীবের! এই ক্ষেত্রে হাস করি. 
ডেছে, তাহার! তোমার বশতাপন্ন হইবে ল!। 
হে হুধ্যহনে! | এস্থানে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীব- 
মুক্ত হই বাগ করেন। ৪৩ 

বিজ্ঞর প্র/তনধিত্বরূপ লক্াকর্ক যম 
এইরূপ বিজ্ঞ/পিত হইয়া অহঙ্কার ও লজ্জা 
পরিত্যাগপুর্র্বক স্বিনীতভাবে বলিতে লাগি- 
লেন। ৪৪ 

হে মাতঃ! তুমিযে আজ্ঞ! করিলে তাহ। 
পুর্ব আমি শ্রবণ করি নাই। আমি অজ্ঞানী 
হইয়া এই উত্তম রহস্তবিষয় কি প্রকারে তাত 
হইব ? ৪৫ 

বাহার স্বরূপ বেদসকল ও রী 

মাহমানং কথং তন্ত বন্ধ্যহস্কারমোহত ॥ ৪৬ 

যদ্ধিষ্টৎ হুরেশা।ন ক্ষেত্রমেতঘিমুক্তিদমূ। 
সামিধ্যাদ্রেবদ্দেবন্ত ঈত্বরেচ্ছা নিরছুশ1॥ ৪৭ 
অস্ত্র বন্ধণে। বিষ্রত্র মোক্ষং দদাতি যত ॥ ৪৮ 
মমাপি নিরয়ানাঞ্চ অষ্টাসে। ত্রিদ্দিবন্ত চ। 
মৃতানামত্র মুক্তিশ্চেতস্মাদ্বদ হুবিস্তরমূ॥ ৪৯ 
ক্ষেত্রসংস্থ। প্রমাণঞ ক্ষেত্রুস্থিতিফলং হি তৎ। 
তীর্থানি কানি সন্তাত্র কিমন্তদ্। রহস্তকমূ ॥ ৫০ 
কিমধিষ্টাত বা ক্ষেত্রং ভৎ সর্ব কথয়ম্য মে। 
সীম।নং সংপরিত্যঙ্য নির্ভঃ সকরে.যথা ॥ ৫১ 

ইতি উত্কলখণ্ডে দিতীয়োহুধ্যায়ঃ ॥ ২॥ 

অব্গত নহেন, আমি অহসঙ্কারে মোহিত হইয়া 
তাহার মহিম। কি প্রকারে জানিব ? ৪৬ 

হে লক্ষী! বিশ্বেশ্বরি! দেবি! তুমি 
আদেশ করিল যে, এই ক্ষেত্র ভগবানের 
সন্িধি হেতুক মুক্তি দান করেন, তাহাতে সংশয় 
কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিবাধ্য। ৪৭ 
" বিষণ অন্তস্থানে বন্ধনদাতা কেবল এই 

ক্ষেত্রে মুক্তিদান করেন। ৪৮ 
এই বিষু আমায় এবং ন্বর্গনরক স্থজন 

করিয়াছন। অতএব এ স্থলে মৃতমাত্রেরই 
যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে এই ক্ষেত্রের স্থতি 
কত কাল হুইবে এবং এ ক্ষেত্রে বাস করিলে 
ফল কি? এখানে কত তীর্থ আছে এবং এত 

সবি আর গোপণায় কি আছে ? ক্ষেত্রের 
অধিষ্ঠাতাই বা কে ? এতৎ সমুদ্ধায় আমাকে 
সবিস্তর বর্ন করুন, তাহ! হইলে ইহার 
অনিবার্য নীম! পরিত্যাগ করিয়! নির্ভয়ে গমন 
করি। ৪৯---৫১ 

ছিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২॥ 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | ৯ 

ভূতীয়োহধ্যায়ঃ | 

শ্রীক্ুবাচ। 
সাধু তে বুদ্ধিরুৎপন্। বিস্বেঃ সন্গিধিমাশ্রিতা & ১ 
অদ্ভুতৎ কথয়া ম্যেতৎ ক্ষেত্রস্ত রবিনন্দন। 
যথাহৎ ভগব্ছুক্ষ-স্থলস্থ। দধৃতশ পুরা ॥২ 

চরাচরে জগত্যন্মিন্ প্রচ প্রলগ্গে যম। 
এতৎ ক্ষেত্রমহধৈব ছে এ.বাপস্থিতে তদা ॥ ৩ 
স তদা সপ্তকল্ামুর্ম কণ্ডোরাত্মজো মুনিঃ। 
প্রনষ্টে স্থাবরচরে নিমগ্ন প্রলয়ার্ণবে ॥ ৪ 
নাবস্থানমবাপে)ৰ শশ্ম লেতে ন কুত্রচিং। 
জলার্ণবে ভ্রমমাণঃ প্রলয়ে স ইতল্ততঃ ॥ ৫ 
পুরুষোত্তমসাদৃন্টে ক্ষেত্রে স বট মৈক্ষত। 
উৎপ্ুত্যোৎপলুতা মূল গ্ভগ্রোধন্ত সমীপত:॥ ৬ 
শুশ্রাব বালবচনং মার্কগডেয় মমাভিকথু। 
প্রবিশ্ঠ ছুঃধমতুলৎ জহীহি খলু মা শ538 ৭ 
তচ্চত্বা চিত্বচন মপ্রতর্ত্যৎ তদ। মুনি: । 

লক্ষী কহিলেন, হে রবিনন্দন ! বিধু- 
সমিধানে তোমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াঙ্ছে, 
ইহা প্রশংসনীর। আমি পূর্বে ভগবানের 
বক্ষঃস্থলে থাকিয়া যে রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, 
ক্ষেত্রের সেই আশ্যধ্য বিষয় বিবরণ করি- 
তেছি। ১.২ 

এই চরাচর জগৎ প্রলয়কালে লীন হইলে 
এই ক্ষেত্র এবং আমি, এই ছুই মাত্ত উপস্থিত 
ছিল। সেই মময়ে সপ্তকল্প পধ্যস্ত জীবী 
মার্কগ্ডেয় মুনি চরাচর বিলীন হইলেও প্রলয় 
সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অবস্থানাভাবে কোথাও মঙ্গল 
লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর সেই 
প্রলয়'জলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে 
পুরুষোভ্তমসূশ পুরুযোত্তমক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ 
দেখিলেন। সেই বৃক্ষের মূল উদ্দেশ করিয়া 
ডুবিতে ডুবিতে বৃক্ষ-সমীপে একটি বালকের 
বচন শ্রথণ করিলেন, যথা ;--হে মার্কগডেয়! 
আমার নিকট আগমন করিয়া! আত্যস্তিক হুঃখ 
দুর কর, শোক করিও না। ৩--৭ 

বিশ্ময়ং পরমৎ লেভে হ্বহুঃখং লাপায চিত্তয়ৎ ॥ ৮ 
বারিভিঃ শীর্যতে নৈতৎ দ্বহাতে কালবহ্িনা। 
সমঘর্ত কারদিভির্নৈতৎ শোতে ন বিচাল্যতে 1৯ 

একার্ণবে মহাণ্বারে শৌরিব ক্ষেত্রমীক্যতে। 
যত্রায়ং যুপসঘূশো হগ্রোধস্তিষ্টতে মহান্ ॥ ১০ 
অবিরুদ্ধং ক্ষেত্রণিদৎ স্তাগ্রোধ ঈশিতুত্তনুঃ । 
মহাপ্রলয়বাতেন শাখ' নাস্ত হি কম্পতে ॥ ১১ 
তশ্তাধস্তাৎ স হি মুনিঃ স্থিত্বা চৈতদচিস্তয়ৎ। 
একার্ণবেহম্মিন প্রলয়ে নষ্টে স্থাবরজস,ম ॥ ১২ 
ভূ প্রদেশঃ শ্থিরতরঃ কথন বিভান্যতে। 

অত্রায়ং শাধিপ্রবরঃ কোমল: পরিদৃশ্ঠতে॥ ১৩ 
মারগ্ডেয়াগচ্হ মুছঝিতি সপ্রশ্রয়ৎ বচঃ। 
কুতো নিরাশয়এদৎ চিত্তযন্নিতি সংপ্রীবন্ ॥ ১৪ 
শঙ্খটক্রগদ্দাপাণিং নারায়ণমলোকয়ৎ। 

তান্কপদ্ব/সনাৎ মাঞ্চ বৈবস্বতৈক্ষত ॥ ১৫ 

আট 

স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া! স্বীয় দুঃখ চিন্তা ন 
করিক়। পরম বিস্ময় লাভ করিলেন। ৮ 

এই ক্ষেত্র বাত্রিতে শীণ, কি কালরূপ 
অগ্িতে দঞ্চ কি সম্বর্তকার্দি কর্তৃক শুক্ষবঝ৷ 
বিচলিত হয় না। মহাঘোর একার্ণবে নৌকার 
হ্যায় এই ক্ষেতটি দুষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রের 
মধ্যে যুপকাষ্ঠপদৃূশ এই মহৎ ব্টবৃক্ষটি অবস্থিত 
আছে। এই ক্ষেত্রটি উত্তম, বটবুক্সটি ভগ- 
বানের শরীর। মহপ্রলয়-বায়ুতে ইহার 
শাখাটিও কম্পিত হয় না । ১-_-১১ 

মুনিবর সেই বৃক্ষের নিয়ে থাকিয়া এই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই একার্ণব- 
প্রলয়ে স্থাবর জঙ্গম সকলেই নষ্ট হুইল; তবে 
এই ভূপ্রদেশ কিরূপে স্থিরতর রহিল ও ইহাতে 
এই বৃক্ষটি কোমল ভাবে দৃষ্টি হইতেছে ।১২1১৩ 

“হে,মার্কণ্ডেয়! আগমন কর, এই আশ্রয়- 
রহিত সপ্রশ্রয় বাক্য বারদ্বার কোথ! হইতে 
উৎপন্ন হইতেছে, ইহ! চিন্তা করিতে করিতে 
গমনকালে, হে সৃধ্য-হুনো ! শঙ্খচত্রগদাপাপি 
নারায়ণকে এবং তীহার ক্রোড়রপ পদ্থামনে 

মার্কণডেয় মুনি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য বচন স্থতা আমাকেও দর্শর করিয়াছিলেন। ১৪,১৫ 



০ 

বিবশে! জলবাতাভ্যাৎ তদা সুস্থো ব্যবন্থিতঃ | 
হষ্টস্তঝাত্ম| সমুনিরারাৎ সাষ্টাঙ্গমানতঃ 
প্রদাদনায় দেবন্ত স্তোত্রমেতদুদাহরৎ্ ॥ ১৬ 

মার্কণে্ উবাচ। 
তৎপাদ পদ্বনুসরানুষ্গং 
কুদেআপদ্।লনসম্পদাঢামূ। 

তৃপ্তক্তিহীনৎ পরিতঃ প্রতপ্তং 
দীমঃ পরিত্রাহি কপান্বাধ মাম ॥ ১৭ 
ব্রহ্ধার্দিভিরধৎ পরিচধ্য মাণৎ 
পদ্দানুজছন্বমচিস্তাশক্তি । 
হশ্রেয়সপ্রাপ্তিনিদানতত্বং 

দীনং পরিত্রাহি কৃপান্ুধে মামু ॥ ১৮ 
যদঙ্গভূতং জগদগুম্ত. 
দ্বনেককোটিপ্রগ্ুণং বিভাতি। 
লীলবিলাস-স্থিতিসথগ্টিলীনং 
তন্মাৎ হ্ুদীনৎ পরিরক্ষ বিষে ॥ ১৯ 

জলবাযুবেগে বিবশাঙ্গ হইয়াও তৎকালে 
তিনি স্বাস্থটলাভ করিয়া হুষ্টচিত্ত হইয্জা ভগ- 
বানের সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাহার 
প্রসন্গতার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৬ 

মীর্কগেয় বলিলেন,_-হে বিষে।! আজ 
আমি আপনার পাদপদ্ধের সান্ধ্য লাভ করিয়া 
ব্রক্গা, কুছ ও চন্রের সভায় অপীম সম্পদের 
অধিকারী হইয়াছি। পরস্ত এতদিন আমি 
আপনার ভজন! না করিয়া বিবিধগ্রকার যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়াছি। হে দয়া-সাগর। এ সময় 
আমাকে রক্ষা করুন। আপনার পাদপগের 

মহিমা! অপার, যুদ্ত লভের একমাত্র নিদান, 
ব্রঙ্গাদি দেংগণ সেই কারণে পরিচধ্য। করিয়া 
থাকেন। হে কৃপানিধে ! আমি ভজনপুজন- 

হীন অধম, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন। 
ধহার অর্ধ হইতে উৎপন্ন এই ব্রদ্ধাণ্ড তদ- 
পেক্ষা অনেক কোটিগুণ বিস্তৃত হইয়া প্রতি- 
ভাত হইতেছে, এই সংসার-লীলার সৃষ্টি স্থিতি 
য়, যাহ! হইতে হইতে, হে দেব! আপনি 
সেই সর্বব্যাপী বিষ ; দয়া, করিয়া এই অধমকে 
পরিত্রাণ করুন। ১৭---১৯ 

টি 

উৎ্কলখগুযূ। 

একং স্ুবণৎ কটকাদিভেদৈ- 
নান! যথা বা নভমোদিতোহর্কঃ। 
আধার-বৈষম্জলেষু ত।দৃগৃ- 
বিভাব্যসে নির্শুণ এক এব ॥ ২০ 
অশেষ সম্পূর্ণ রুচিপ্রহী(পা- 
পাদাজ্জ নন্কল'ববর্জিতোহুপি। 

দীশানুকম্পান্গুণৎ বিভর্ষি 
যুগে যুগে দেহমপারশক্তে ॥ ২১ 

ত্বৎপালপদ্থৎ জগদীশ পুর্ধ- 
মমেব্যতানাত্মধিয়! ময় যৎ। 

ততকর্খ্বণ৷ দাকুণপাক ভাজং 

দীন পরিব্রাহি কৃপান্ধুধে মাম ॥ ২২ 
অশেষলো কস্থিতি-স্থগ্থি-লীন- 
বিলাদি যত্তে ত্রিগ্ুণৎ বিভাতি। 
বপুর্মহাত্মন্মহদ।দিহেতু- 
(হতোর্নমন্তে প্রকতেঃ পরস্ত ॥ ২৩ 
সর্দবত্র গত! বৃহদপ্রমেয়ং 
প্রবন্ধীমানৎ তুয়ি বুংহিতঞ্চ। 

একমাত্র সুবর্ণ যেমন বলয় হার প্রস্তুতি 
রূপভেদ্দে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, একমাত্র 
দিধাকর যেমন জলে প্রতিবিশ্বিত হইয়া 
নানাবিধরূপে প্রতায়ম!ন হন, তদ্রপ অ'পনি 
নির্ণ অদ্বয় ব্রন্মরূগী হইয়াও বিভিন্ন আকার 
ধারণ করিতেছেন । হে অপার শক্তিশাপিন ! 
আপনার কোন প্রকার বাণনা বা সন্ধল্পন৷ 
থাকিলেও দ্বীনানুকম্পা-নিমিস্ত প্রতিযুগে 
পেহ ধারণ করিতেছেন। হে জগদীশ! না 

হয় আমি পুর্মে আত্মজ্জানে আপনার পাদণ্দ্ৰ 
সেব1 করি নাই ; সেই কারণেই আমার এই 
দারুণ ছুর্ব্বপাক উপস্থিত। হে কুপানিধে! 
দয়া করিয়। অধমকে পরিত্রাণ করুন। ২০--২৯ 

হে মহাস্ন। আপনার ত্রিগুণময় শরীর 
নিখিল জগতের স্যষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, মহদাদি 
চতুর্ব্বিংশতি তত্বের হেতু, আপনি প্রকৃতি 
হইতে অতীত সর্ধবকারণ পরমাত্মা, আপনাকে 
নমস্কার । ২৩ 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | 

তর্ব্রহ্ধরূপৎ পরিণ।মহেতুং 
স্বাধ্যাত্ববিখ্বাত্বকমাশ্রগামি ॥ ২৪ 

একার্ণবে মহাঘোরে নাবস্থ!তুৎ প্রদেশতুঃ | 

অস্তি লক্ষমী'পতে মেঘবারিবাতপ্রকম্পনাৎ্ ॥ ২৫ 

ভ্রাহি বিষ্ঞো জগন্বাথ মগ্ৎ সংসারসাগংর | 

মামুদ্ধরাম্মাদৃগোবিন্দ কুপাপাঙ্গবিলোক না ॥ ২৬ 
প্রীরবাচ। 

স্তবস্তম্বেং ব্রন্ধাবিৎ সাক্ষান্নারাণো। বিভূঃ। 
বিলোক্যানুগ্রহদৃশ বাক্যঞ্চেরমুাচ হ।॥ ২৭ 

শ্রীভগবানুবাচ। 
মার্কণে? সুদীনোহ লি মামজ্ঞায় ঘিজোভম । 

ছুশ্রং যন্তপত্তপ্তৎ দীর্থায়ন্যেন কেবলম ॥ ২৮ 
শয়ানং পত্রপুটকে পণ্য কল্পবটে ্ বীমমূ। 
কালম্বরূপৎ সকেঁবাৎ কল স্থানৎ মচামুনে ॥ ২৯ 
এতন্ত বিবৃতৎ বন্রুং তত্রাবস্থাতুমহ্থপি ॥ ৩০ 
এবমুক্তো! ভগবত৷ স মুনিবিম্মিতাননঃ ॥ ৩১ 

আপনাতে যে সর্বব্যাপী অনস্ত অপ্রমেয় 
বঞ্ধমান ব্রদ্ধরূপ বিদ্যমান; জগং*প্রপঞ্চের 
হেতুভূত বিশ্বরূগী আপনার সেই অধ্যাত্বরূপের 
আশ্রয় করিতেছি। হে লক্ষমীপতে! আমি 
বায বৃষ্টির ছ্বারা নিতান্ত ব্যঘিত হইসনাছি, 
এইন্ভীষণ একার্ণবে বিন্দুমাত্রও থাকিবার স্থান 
পাইতেছি না)হে বিফো! জগন্নাথ! আমি 
সংসারসগরে মগ্ন, আমাকে রক্ষা করুন,--হে 
গোবিন্দ ! কুপাপানদৃষ্টি দ্বারা আমাকে এই 
সংমার সাগর হইতে উদ্ধার করুন। ২৪--২৬ 

শ্রী কহিলেন,-_ব্রহ্ষর্ষি মার্কগডেয়ের স্তব- 
শবণে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব্ভি করুণাকটাক্ষপাত 

দ্বার তাহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, হে 
মার্কগেয় ! তুমি চিনিতে না পারিয় পুর্বে 
আমার যে ছুক্ধর স্তব করিয়া অতি ছুঃখিত 
হইয়াছিলে, তাহাত্তেই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছ। 
এই কজবটের উর্দাদেশে পত্রপুটকে মকলের 
কালাত্ব বালকসূশ ঘহিন শয়ন কারা 

' আছেন, তাহাকে দর্শন .কর। ইহার যে 
'বিন্তুত বন, তাহাতে তুমি অবস্থান করিতে 
পারিবে। ২৭--৩ৎ 

ধা 

চে 

১৯ 

আরুহ দদুশে ব্যল-রূপৎ তক্তাবিশমুখে। 
' প্রবিষ্টঃ কঠমার্গেণ মহায়ামৎ মহোদরম্ & ৩২ 
ত্রাস দরৃশে বিপ্রে! ভূবনানি চতুর্দশ । 
ব্রঙ্মাদিদিকৃপালনুরান্ নিদ্বগন্ধর্ধবরাক্ষসান ॥ ৩৩ 
ঝধীন্ দিব্যখধীংশ্চৈব ভূতলং সাগরাক্িতমূ। 
নান। ভীৈ্নরদীভিশ্চ পর্বতৈঃ কাননৈস্তথা (৩৪ 
লক্ষি, পত্তনপুর-গ্রামকর্বট কৈরুতমূ 
পাতালানি তথা সপ্ত নাগকন্তাঃ সহঅ+2 ॥ ৩৫ 

মহার্ঘপুরদৌধৈশ্ হুধালেপৈহ সমু জ্জলৈঃ । 
অনর্থমণিভির্নাগৈঃ সেবিতৎ পরমাডুতমূ ॥ ৩৬ 
জগতাং ধারিণং শেষ, সহঅদনমণ্ডিতমূ। 
ব্যাকর্তারমশেষাণাৎ শংক্সাণাং শিষ্যমধ্যগমূ ॥ ৩৭ 

ব্রহ্মাণ্ডোদরগৎ বস্ত যৎ কিঞ্চিৎ পরমেষ্ঠিনা । 
থষ্ৎ সর্ববং দদর্শাসৌ তংকুক্ষৌ স মহামুনিঃ 
নাপশ্ঠদস্তং ততকুন্ষৌ ভ্রথমাণ ইতস্ততঃ ॥ ৩৯ 
ততো! বিনিক্রম্য পুনর্ঘদূশে চ ময়া মহ। 

সক পা্াপসপি শান তি পপি? পা পাপা | পাপেট পজিশন | ৩ সী কা পি পা পপ উপ আউট 

মার্কগডেয় ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে 
বিম্মিতবদন হইয়া বৃক্ষে আরোহণানস্তর দেই 
বালকের রূপ ছুশনপুর্ন্বক তাহার মুখে প্রবেশ 
করিলেন। অনন্তর কঞ্ঠমার্গদ্'রা তাহার 
বিস্তৃত মহোদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দশ 
ভুবন ও ব্রঙ্গা্দি দিকৃপাল ও দেবগন্বর্ক-রাক্ষ স- 

গণ, খাঁষধ এবং দেবর্ধিণণ, সসাগরা পৃথী, 
নানাতীর্থ, নদী, পর্বত, কানন, ইত্যাদিতে 
লক্ষিত এবং নগর, পুর, গ্রাম, কর্ষট, অর্থাৎ 
দ্বিশত গ্রাম, তন্মধ্যে মনোহর স্থানমকল এবং 

সপ্ত-পাতাল, সহত্র নাগকন্তা, ছুধালেপ, ছার! 
দপ্তিবিশিষ্ট মহামুল্য পুরস্থিত মৌব অর্থ/ 
রাজস্ধূন ও মন্তকে বহুমূল্যমনিবিশিষ্ট নাগগণ 
কতৃক মেবিত জগদ্ধারী সহঅ ফণাতে ভূষিত 
পরম অদ্ভুত অনস্তদেব, শিষগণমধ্যে অশেষ 
শাস্ত্রের তব্যাখ্যাকতী॥ ব্রক্ষাণ্ডের মধ্যে যে 
সকল বন্ত বর্ষ! সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায 
সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দর্শন করিয়া. 
ছিলেন ৩১--৩৮। 

মুনি তাহার কুক্ষিতে ইতভ্ততঃ ভ্রমণ 
করিয়াও অস্তদর্রনি করতে পারেন নাই । ৩৯ 



১৭ 

পুর্রবমালক্ষিতং ঘদ্ যদাস্থিতং পুরুষোত্তমম্থ ॥ ৪০ 
বিস্ময়ো তফুল্পনয়নঃ প্রণিপত্যেদমুক্তবান্। 
ভগবন্ ছ্েবদেবেশ কিমছুতমিদৎ প্রভো।॥ ৪১ 
মহাপ্রলয়সংরোধে স্থগ্টিরত্র বিভ,ব্যতে। 
তৃস্ায়৷ হুরবচ্ছেদ্যা কথৎ বিজ্ঞা়তে ময় ॥ ৪২ 

জরীভগবানুবাচ। 
মুনে ক্ষেত্রমিদং চিত্রং শাশ্বত মে বিভাবয়। 
ন সৃষ্টিপ্রলয়াবত্র বিদ্যেতে ন চ সংহতি; ॥ ৪৩ 

সদৈকরূপৎ পুরুষোত্তমাধ্যং 
মুক্তিপ্রদং মামিহ সংগ্রবুধ্য 
অত্র প্রবিষ্ট ন পুন; প্রয়াতি 
গর্ভস্থিতিৎ সাক্জনুখদ্বরূপঃ ॥ ৪৪ 

ইত্যাজ্ঞপ্তো ভগবতা মার্গেয়ো মৃহামুনিঃ। 
অত্র বাসৎ করিৎ।[ন ত্যন্ততীর্থপরাুখঃ ॥ ৪৫ 
উবাচ ম্মিতধীবিষুধ ভক্তিতন্ধামুদাঘিতঃ। 
অনুগৃহীঘ ভগবন্ ক্ষেত্রে শ্রীপুরযোত্তমে । 

তদনস্তর কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া পুন- 
বর্বার আমর সহিত পুক্রষোত্তমকে পূর্বের 
স্টার দর্শন করিলেন। ৪ ০ 

মুনি বিম্মযবিকদমিত নএনে প্রপিপাত 
করিয়া কহিলেন, হে দেব-দেবেশ! ইহা কি 
আশ্চধ্য, ম্হাপ্রলয়কালে এই স্যপ্টি আপনার 
কুক্ষি দেশেই অবস্থিতি চুয়, অতএব তোমার 
মায়া হুশ্ছেদ্যা; আমি কি প্রকারে তাহ! জ্ঞাত 

হইব। ৪৯1৪২ 

ভগবান কহিলেন, হে মূনে | আমার এই 
আশ্চধ্য ক্ষেত্র নিত্য, ইহা ভাবনা কর। 
ইহাতে সৃষ্টি, প্রলয় ও সংস্থতি নাই । ৪৩ 

নিরস্তর একরূপী পুকুধোত্তম নামক 
আমাকে মুক্তিদাত বোধ করিয়া বে ব্যক্তি 

এখানে প্রবিষ্ট হয়, সেই ব্ক্তি সান্দ্রমম্বরূপ 
হইয়া পুনরায় গর্ভস্থিতি প্রাপ্ত হয় না।'৪3 

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই আজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়া 'এই ক্ষেত্রেই বাস করিব, অন্ত- 
তীর্ে যাইব ন। এই বুদ্ধি স্থির করিয়া! ভক্তি. 
শ্রদ্ধাতে হধিত হইয়া এই কথা, বিষুণকে 
কহিয়াছিলেন;--হে ভগবন্! আমাকে এই 

উত্কলখণ্ডনৃ। 

যথা স্থিতো মৃত্যুবশং ন ত্রচ্গে পুরুযোভমে ॥ ৪৬ 
শ্রীতগবানুবাচ। 

অত্র স্থিতিস্ত বিগ্র্ধে ক্ষেত্রে মোক্ষপ্রসাধকে। 
করিষ্যামি ন সন্দেহো যাবদাহতসংপ্লবম্ ॥ ৪৭ 
লয়াবসানে তীর্থ, তে রচয়িখামি শাখতমূ। 
যঙ।রে তপ আস্থায় মন্তিতীয়তনুৎ শিবমু। 
আরাধ্য মদনুক্রোশান্মত্যুৎ জেষ্যদি নিশ্চিতম্ ॥ 

শ্রীরবাচ। 

এবং পুরা দত্তবরে মার্কগেয়ো মহামুনিং। 
্গ্রোধপবনাশায়াং খাতং চক্ষে স বৈ হরে:1৪৯ 
গ।বন্ৎ গর্তমাস্থায় পুজযিত্বা মহেশ্বরমূ। 
মহতা৷ তপস৷ বিপ্রে! জিতবান্ মৃত্ুমণ্জস! ॥ ৫০ 
মুনেস্তপস্তৈব নামায়ং প্রখ্যাতে। গর্ত উত্তমঃ। 
অত্র নবাত্বা শিবং দৃষ্টা! বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৫ ১ 

প্রীরবাচ। 

পঞ্চক্রোশমিদৎ ক্ষেত্র সমুদ্রস্তব্যবস্থিতমূ। 

অনুগ্রহ করুন, যাহাতে পুকুষোত্তম ক্ষেত্রে 
বাস করিয়। মৃত্যুর বশতাপন্ন না! হই। ৪৫1৪৬ 

ভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্রর্ধে! মহাপ্রলয় 

পধ্যত্ত এই মুক্তিদাধক ক্ষেত্রে আমি স্থিতি 
করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। মখাপ্রলয়্াব- 
সানে তোমার নিমিস্ত একটি নিত্যতীথ রন! 

করিব; তাহার তীরে, তপস্ত! করিম্না আমার 

দ্িতীয়তন্থু যে শিব, তাহাকে আরাধনা করিলে 

আমার এগ্ুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় 
করিবে। ৪৭1 ৪৮ 

লক্ষ্মী পুনরায় কহিলেন, এই প্রকার 
ূরধকালে মার্কণডেয় মুনি বরপ্রাপ্ত হইয়া বট- 
বৃক্ষের বায়ুকোঁণে হরির খাত প্রস্তুত করিয়া, 

গেই গর্তকে আশ্ররপুর্র্ধক মহাদেবের পুজনান- 
স্তর মহৎ তপন্যগ্থারা। শীঘ্রই মৃতকে জয় 
করিয়াছিলেন । ৪৯৫০ 

সেই গর্তটি মার্কগ্ডে খাত বলিয়া! খ্যাত 
আছে। তাহাতে স্বানানম্তর শিষকে ছৃষ্টি 
করিয়া লোক অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ 
কূরে। ৫১ 

তরী কহিলেন,--এই সমুদ্রমধ্যবর্তা ক্ষেত্র 



চতুর্থোহিধ্যায়ঃ | 

দিক্রে।শং তীর্থরাজন্ত তটভূমৌ হু নির্লমূ ॥ ৫২ 
হুবর্ণবালু ককাকীর্ণৎ নীলপর্বত-শোভিতমূ। 
যোহসে। বিশ্বেখরে! দেবঃ সাক্ষার্জারানণাত্মবকঃ ॥ 
সং্যম্য বিষয়গ্রামং সচ্দ্রতটমাস্থিতঃ 
উপাসিতুং জগন্নাথ চতুঃয্িতমঃ প্রভৃঃ॥ ৫৪ 
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমলংযমনাশনঃ। 
ষং দৃষ্টা পুয়িত্ব! তু কোটিলিঙ্গফলৎ লভেৎ ৫৫ 

ইতি উৎকলখণ্ডে তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ ॥ ৩॥ " 

চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 
শ্রীরবাচ। 

পঞ্কক্রোশমিদৎ ক্ষেত্রং সমুদ্রাস্তব্যবস্থিতমূ। 
তরিক্রোশং তীর্থরাজস্ত তটভূমৌ হুনির্্লমৃ। 
হুবর্ণবালু কা কীর্ণৎ নীলপর্বতশেোভিতমূ ॥ ১ 
যোহসো বিশ্বেখবরে। দেবঃ সাক্ষানারারণৎ প্রভুমৃ 
সংযম্য বিষয়গ্রামৎ সমুদ্রতট মাশ্রিতঃ ॥২ 

ভীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ট,_-ইহার বিস্তার পঞ্চ 
ক্রোশ, এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে সমুদ্র তটবর্জী 
ছুই ক্রোশ অতি পবিত্র ; উহা! সুবর্ণ বানুকা- 
সমাকীর্ণ এবং নীলাচলঘারা শোভিত। 
এঁ যে সাক্ষাৎ নারায়পরূগী দেব বিশ্বেশ্বর,-- 
যম-ভীতি নিবারক বলিয়। যিনি যমেশর বলিয়া 
খাত, এ চতুংষষ্টিতম প্রভু বিষয়বাসনা সংযত 
করিয়৷! জগমাধের উপাসনা করিবার নিমিত্ত |. 
মমুদ্রজটে অবস্থিতি করিতেছেন, উহার দর্শনে 
এবং পুঞ্জনে কোটিশিবলিন পুজা ফল লাভ 
হয়। ৫২-৮৫৫। 

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। 

লক্ষ্মী কহিলেন, এই ক্ষেত্রের পরিমাণ 
পঞ্চক্রোণ, এবং সমুদ্র পধ্যস্ত অবস্থিত। 
তাহার মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্রের তটভ্মিতে 
হুবর্ণধালুকাতে আরৃত এবং নীলপর্বতে 
শোভিত, তিন ক্রোশপরিমিত স্থান অত্যন্ত 
নির্ঘল। ১ 

তথায় বিশ্বের দেব ইন্জিয় সং্যষ করিয়। 
চতুর্বর্মকলপ্রদাত জগননাধ সাঞ্ান্রারার়ণকে 

উপাপিতুং জগন্থাধং চতুরকিল প্র । 
ভদ্রতা! বচনৎ সম্যক বমঃ প্রাপুয়চ্ছিবস। 
বমেশ্বর ইতি খ্যাতো যঘসং্যমনাশনঃ | ও 
যং চৃষ্টা পুজয়িতা তু কোটিলিঙ্ফলৎ লে ॥৪% 
সীমা প্রতিটা ক্ষেত্রস্ত শঙ্খাকারন্ত মুর্ধনি। 
শঙ্ঘাগ্রে নীলকঠঃ স্তাদেতৎক্রোশঃ নুছুলভঃ8 ৫ 
পরমং পাবনং ক্ষেত্রৎ সাক্ষান্নারাযণন্ত বৈ। 

শঙ্ঘন্তোদরভাগত্য সমুদ্রোদকপংপ্লুতঃ ॥ ৬ 
যৎ্সম্পর্কাৎ সমু'দ্রোহত্র তীর্থরাজত্বমাগতঃ॥ ৭ 
থায়ং ভগবান্ মুক্তিপ্রদে! দৃষ্টিপথং গতঃ। 
( নুছর্ণভৎ ঘজিতগ্নমেকৈকৎ মুক্তিলাধনমূ। ) 
যধেধৎ মরণাৎ ক্ষেত্রং পিছু ন্াছিনুক্তিদমূ ॥ ৮ 

উপাসন! করিবার নিমিস্ত সমুদ্রতট আশ্রম 
করিয়। আছেন। যম সেই বচন শ্রবণ করিয়। 
শিবকে সম্যক প্রকারে পুজা করিলেন। 
যমেন সংযম নষ্ট করেন বলির! সেই শিষের 
নাম যমেশ্বর ; তাহাকে দর্শন ও পুজ1 করিলে 
কেটিলিনগপুজনের ফলল।ভ হয় । ২--৪ 

ক্ষেত্রের আকার শঙ্খের ভ্তার। তাহার 
মন্তকে পশ্চিম লীমা। এ শহ্থাকার ক্ষেত্রের 
অগ্রে নীলক$ নামে শিব অবস্থিত আছেন, 
এই ক্রোণমাত্র ক্ষেত্র অতি হুহুল্প ত। ৫ 

সাক্ষান্নারায়ণের এই ক্ষেতুটি পরম পবিত্র, 
প্র শঙ্খের উদর ভাগটা সমুদ্র জলে 
নিখগ । ৬ 

উহার সংদর্গে এই স্থানে সমুদ্র সকল 
ভীর্থের গ্রধান্ত-লাভ করিয়াছেন। ৭ 

ধেমন এই ভগবান্ দর্শনপধগত হইলে 
মুক্তি প্রদান করেন, তদ্রপ এইক্ষেত্রে মরণ ও 
সিন্ধুতে স্গানেও মোক্গদান করেন, । অতএব 

ভঙ্গবূনের দর্শন, ক্ষেত্রে মরণ ও সিছুতে জান, 
এই তিনটি প্রত্যেকে মুক্তির মান ও অতি 
ছুলভ। ৮ 

* প্রথমে চত্বারঃ শ্লোকাঃ মুন্বমবীমুদ্রিতঃ 
পুস্তকে ন দৃহড়ে। 



১৪ উৎ্কলখণুম্। 

চিচ্ছেদ বর্ণ; পূ্্ৎ কু ক্রোধাত পঞ্চমমূ। | সষ্টযাদো ধরখবরাজেয়ং শক্তির দাশনী স্মৃতা। 
তচ্ছিরো হৃস্তাজং গৃহুন্ বদ্ধাণ্ পরিবভ্রমে॥ ৯ | তাং দৃষট প্রণমেদযস্ত ভোগান্ সোহশ্মাতিশাসৎ ন্ 
অন্রাগতো যদ ব্রক্ষকপালং পরিমুক্তবান্। 
কপালমোচলো তৃত্বা দ্বিতীয়াবর্তসংস্থিতঃ ॥ ১০ 
কপালমোচনং পন্যেহ প্রণমেৎ পুজয়েচ্চ যঃ। 
্রহ্থত্যার্দিপাপানাৎ কর্চকৎ বিজহাত্যসৌ ॥ ১১: 
তন্ত দক্ষিণপা্থ্ে তু মরণং ভবমোচনম্ ॥ ১২ 
তৃতী়াবর্তৃলীমায়াধ শক্তিং মে বিমলাত্র্নামূ। 
জ'নীহি ধর্মরাজ তৃৎ ভুক্তিমুক্তিফল প্রদাম ॥১৩ 
য ইমাং পুজয়েন্ক্তয। প্রণমেৎ বীর্তয়েত বা। 
সর্ধ্বান্ কামানবাপ্রোতি মুতিপান্তে চ বিন্দৃতি ॥ 
নিভিদেশে স্থিতং হেতৎ ত্রয়ং কুণ্ড বটো বিভূঃ 
কপালমোচনাদৃযাবদক্ধাণনী প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৫ 
মখাৎ শঙ্খস্ত জানীয়াৎ শ্রগুপ্তং চত্রপাণিনা। 
অন্দমগ্লাতি সলিলং মহাপ্রলয়ববন্ধিতম ॥ ১৬ 

সপ ০ সপ ৯ ০ শী শি শা শিপ ক মহ 
স্পা সপ 

ইতিপূর্বে মহাদেব ক্রোধাধিত হইয়। 
বর্মার পঞ্চমমুখঙ্ছেদন কনিয়া অত্যাজা দেই 

! 

| 

1 

সিনুরাভস্ত সলিলাদূ ধাবনুূলং বটন্ত বৈ। 
৷ কীটপক্ষিমনুষ্যাণাৎ মরপানমুক্িদো। মৃতঃ ১৮ 
| অন্তর্বেদী ত্বিয়ৎ পুণ্য। ব'্বাতে ত্রিদশৈরপি। 

অত্র স্থিতা হি প্শ্াস্তি সর্ধ।ৎশচ ক্রোজধ|রিণঃ ॥১৯ 

. পৃথিব্যাং যানি ভীর্থ!ন গগনে চ ব্রিপিষ্টপে। 
' সা্দিত্রিকোটি তখনি ্বর্থমোক্ষপ্রদানি বৈ ॥ ২০ 
| তেযাময়ং তীর্থরাজঃ কীর্ভিতঃ পুরুযোত্তমঃ। 

শি শিপ তিনটি আপ টি 

সন্ট্যোৎ মুক্তিক্ষেত্রাণ।মিদৎ সাযুজ্য্ং মতস ॥২১ 
অত্রস্থিতান শোচ/ন্ত জরজন্মমৃতিঘপি ॥ ২২ 
কুণ্ডং হোতদ্রৌহিণাখ্যং কারণাখ/জলেন বৈ। 
সন্ত তং তিষ্টতে নিত্য: স্পর্শনাঘন্ধমুক্তিদণ ॥২৩ 

' আতর প্রতিচিতং শরি প্রলয়ে যহ প্রবর্ধীতে। 

সা শা শী পপি মণ্তক গ্রহণপুর্ধক ব্রহ্ষাণ্ড ভমণ করত এখনে: 
আগমন করিয়া শঙ্খাকার ক্ষেত্র দ্বিতীয় 
আবত্ত বেষ্টন স্থানে দেই কপাল পরিত্যাগ; 

অত্রৈন লীয়তে পশ্চাৎ তম্মাদৌহিণসংজ্রিতমূ ॥ 

হে ধর্মরাজ ! মহাপ্রলয়ে বদ্ধিত জলের 
অদ্ধেক স্থির আদিতে অশন করেন বলিয়। 
অদ্দাশনী নামে শক্তিটি খ্যাতা হইয়াছেন। 
তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শাহত ভোগ 

করিয়াছেন, তাহাতে দেই ব্রর্থকপাল কপাল. 
মোচন নাগে শিব হইয়ছেন। যে হ্যক্তি 
সেই কপালমোচন শিবকে দর্শন, পুজন ও 
প্রণাম করে, তাহার ব্রহ্বাহতা। প্রভৃতি পাপের 
কঞ্চক পরত্)ক্ত হয়। তী কপালমোচনের 

রহ 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫--১৭ 

দি্ুরাজের জল হইতে অক্ষয়বটের মূল- . 
পর্যন্ত স্থানে কীট, পক্ষী ও মনুষ্যদিগকে, 
৷ মরণে ভগবান্ মুক্তিদান করেন, ভগবানের 
1 অন্তর্কবে্ীটি পুণ্যজনক বলিয়৷ তাহাকে 

ক্িপপার্থে মে আর জন্ম হয় না। কহে দের এ এ ও রে 
ধর্মরাজ | তাঁহার ওভীয়াবর্ত-সীমায় আমার | বাস করেন, ও হারা সকলকে তগবান্রপে 
বিমলা নামে যে শক্তি আছেন, তিনিও মু্তি- 
ফল প্রদান করেন। ৯৮১৩ 

ধিনি ইহাকে ভক্তিভাবে পুজ। ও প্রণাম 
এবং কীর্তন করেন, তিনি সকল অভিলবিতত 
লাভ করিয়া অস্তে মুক্তি লাভ করেন। ১৪ 

শঙ্খের নাভিদেশে তিনটি কুণ্ড এবং 
অঙ্গয়বট ও ভগবান্ অবস্থিত আছেন। কপাল- 
মোচন হইতে শঙ্খের ভাগ পধ্যস্ত & ভাগে 
অগ্ধাশনী শক্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন 

পট পাত আজ ক এআ জপ পি 

ইদানাং জামা নাষে খ্যাত ।. 

ূ 
| সাধ স্বর্গ ও ভ্রিকোটিনংখ্যক তীর্থ আছে, 
ৰ 

দর্শন করেন। ১৮1১৯ 
পৃথিবী, গগন ও শ্বর্গেও মোক্ষদ।য়ক যে 

স্াহাদিগের মধ্যে এই পরুষোত্তম ক্ষেওটি 
| সাধুজ্যরূপ মুক্তি দান করেন। ২০২১ 

এধানে স্থিত ব্যক্তিরা জরা, জন্ম ও মরণ- 
ভন্য শোক প্রাপ্ত হয় না। ২২ 

এই যে রৌহিণ নামে কুণ্ড কারণ-জলে 
সর্বদ। পরিপূর্ণ আছেন, ইনি স্পর্শন ছারা 

। মুক্তি দান করেন। এই কুগ্ুস্থিতজল প্রলয়- 
কালে বন্ধিত হইয়া পশ্চাৎ এই স্থানেই লীন 



টতুর্থোহুধ্যায়ঃ ১৫ 

তম্মাত্তেনাত্র চিন্তান্ত হ্বািকারবিপর্ধায়ে। 
মোক্ষাধিকারিণামত্র নেশ্বরত্ৎ পরেতরাট্ ॥ ২৫ 

ধর্পুরাজং সমাদৃষ্ঠ লক্ষ্মী .রবং পুরঃ স্থিতমূ। 

ব্রহ্ধাণমাহ জগতামন্য। সপ্রশ্রয়ং গির। ॥ ২৬ 
পিতামহ জগন্নাথ বিদ্দিতং সর্কমেব তে। 
মোক্ষদং সর্ব্বজভুনামেনতৎ ক্ষেত্রং সমাদিশ 1২৭ 
কা'মাখ্যাং ক্ষেত্রপালঞ্চ বিমল পাসর/স্থতমূ । 
সাক্ষাদূবহ্ধ গরূপোহশৌ নুনিংলে দক্গিবে বিভোঃ 
হিরপ্যকশিপোর্বক্ষো বিদ্ধাগুং প্রভোজ্ভুলঃ। 
দর্শনাদন্ত লশ্যা সত পাতকানি ন »ৎশয়ঃ ॥ ২৯ 
ভুকেমুক্তেশ্চ যোগ্যঃ স্কননংত্র কাধা। বিচরণা। 
অস্তাগ্নে সংত্যজন্ প্রণান্ ব্রহ্ম পাযুগ্য মাপু্াৎ ॥ 
যতকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম কোটিকেটিগুণহ ভবেৎ 
ছায়ৈষা কক্পবৃক্ষল্ত নু্িহহার্কেণ ভাসিতা। 

হয়, তাহাতেই ইহার নাম রৌহিণ তীর্থ 
হয় ।২৩।২৪ 

অতএব হে যয! স্বাধিকার বিপর্ধ্যয় হইবে 
নে করিস তুমি চিন্তা করিও না, এই স্থানে 

কেবল শৌিকারীদিগেরই তুমি ঈশ্বর 
হইবে না। ২৫ * 

জগন্মাতা লক্ষ্মী, সম্মুখস্থিত ধর্রাজজ যমকে 
এইরূপ আদ্দেশ করিয়া প্রণয়-বাক্যে ব্রহ্মাকে 
কৃহিলেন যে, হে জগননথ পিতামহ! তুমি 
সকলই ভাঁন, এই ক্ষেত্র সকল জনকে মুক্তি 
দান করেন। এইটি যমকে আদেশ 
করুন। ২৬২৭ ৮০ 

কামাধ্য ও ক্ষেত্রপাল শিব ইন্ঠাদের মধ্য- 
স্থিত বিমলা, ভগবানের দৃক্ষিণস্থিত সাক্ষাৎ 
বহ্ষস্বরপ নৃদদিংহ, ঘিনি হিরণ্যকশিপুর 
ব্ক্ষম্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রভার ছার! উজ্বল 
হইয়াছেন, এই সবল দর্শন করিলে নিঃসংশয় 
সকল পাপ ক্ষয়হয়। আর ভূক্তি ওমুক্তি 
লাভের ঘেঃগ্য হইবে, তত্র সংশয় নাই। এই 
নৃসিংহের অগ্রে প্রাণত্যাগ করিলে ব্রদ্মদাধুজা 
প্রাপ্তি হয় ও যেঃ যেকিছু কর্ম করে, ভৎকোটি 
কোটিগুণ ফস লাভ করে। ২৮--৩১ 

এই কল্পবটবৃক্ষের ছায়! নৃ?িহহরূপ হুর্ধা- 

ছায়া হিনস্তাব্দ্যাং ঘা জ্ঞানতোহুজ্ঞানতো নৃতে 
বেদাভেযু প্রসিবৈস্তৈর্বিজ্ঞানৈ; শ্রবণািভিঃ। 
মুঢ়ানাং হুর্ণভৈর্বিপ্রা বিনাপ্যত্র বিমোচনমূ ॥ ৩৩ 
অবিমুক্তে মুমুধোদ্ক কর্ণমূলে মহেশ্বরঃ। 
দিণতি ব্রহ্ম দৎজ্ঞানৎ বোধোপায়ুৎ কৃপানিধিঃ॥৩৪ 
তেন বুদ্ধা| সমভ্যন্ত ভ্রুমান্সোক্ষমবাদুসাখ। 

উপদেষ্টুমহিয়' হি তন্ত জ্ঞানৎ ন হীয়তে ॥ ৩৫ 
অত্র ত্যজস্তি যে প্রাণাস্তেষাৎ ততক্ষণ এব হি। 
স্বরূপ! জায়তে নুক্তিঃ সংশয়ো মাস্ক তে যম 1৩৬ 
গতাগতপ্রল্তান।ৎ কম্মিণাং মুড়ুচেতদাম। 
বৈবন্বত কদা চিনে! বিশ্বাসে ছাত্র বিদ্যুতে ॥ ৩৭ 
উত্স্জ্য বারি গ!ঙেয়ং শ্বাহু শী হৎ সুনিষ্মলমূ। 
পিপাঙুঃ গলললৎ ঘাতি ত্বত্ত মুটচেতনঃ ॥ ৩৮ 
্রমস্তি তীরথান্তন্তানি তাক্তিতত ক্ষেত্রমুত্তমমূ । 

দ্বার! মহাদীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই ছায়া 
অত্র জ্ঞান ব1 অজ্ঞান বশতঃ মরিলেও গাহার 
মায়াকে নষ্ট করে, সুতরাং মুক্তিলাভে কোন 
সন্দেহ নাই। ৩২ 

হে মুনিগন ! মুঢব্যক্তিগণের পক্ষে হুর্ণভ 
যে বেদাস্তপ্রসিদ্ধ শ্রবণাদি বিজ্ঞ'ন, তদ্ধ্যতি- 
রেকেও এ স্থলে মুক্তিলাভ হইবে । ৩৩ 

বারাশস ফেব্রে কুপানিধি মহেশ্বর মুমূর্ধ্ 
ব্যক্তির কর্ণমুূলে জ্ঞানের উপায়ম্বরূপ ব্রহ্মনাম 
উপদ্দেশ করেন, তদ্বার। বোধ জন্মিলে অভ্যাস 

ঘ্বারা ক্রমে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। উপদেষ্টার 
ম'হ।ত্যে তচাএ জ্ঞানের অন্তথাভাব কড্াচ 
হয় না। ৩৪ ৩৫ 

এই ক্ষেত্রে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহা" 
দিগের তত্ক্ষদেই সাক্ষাৎ ম্বরূপা মুক্তি ছন্সে। 
হে যম! ইহাতে সংশয় করিও না। ৩৬ 

কর্্মফ ভোনী বন্মা, জন্ম ও মণে আসক্ত 
অজ্ঞান বাক্তিরা কদাচ এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস 
করে জ1। ৩৭ 

যেপিপাহ বাক্তি শ্বাছ শীতল ও নির্মল 
গঙ্গজগ পরিত্যার করিয়াও ক্ষুদ্ধ সরোবরে 
গমন করে, তদ্রপ সকল মুঢ লেকের! এই 
উত্তম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করি অন্তান্থ তীর্থ 



১৬ উতৎ্কলখণগ্ুষ্ । 

ফলাশাযোদকৈতৃপ্তা লভন্তে শ্রমজং ফলমু 8৩৯। অন্তবেরদীং রক্ষ মম পরিতত্ স্বমৃত্তিভিঃ ॥ ৪৬ 
ানাদবির্শা দেবশ্ছায়ঃা কল্পপাপঃ। 
ষত্র তত্রাপি তৎ ক্ষেত্রং মরণামুক্তি্ং নৃণামূ ৪৪০ 
যো যত্র কুরুতে তক্ত্য। বিশ্বাসং বিষয়ে নরঃ। 
স তু তেনৈব মুচোঃত জেদৃশৎ তীর্থমন্তি বৈ॥ ৪১ 
এতভ্যক্তান্টতীর্থেবু বিদধাতি রুচিত্ত ষঃ। 
নূনং শ্বমায়য়া বিষেশর্বকিতো লোভল[লসঃ॥ ৪২ 
উপদেশেন বহুনা ন প্রয়োজনমস্তি তে। 
প্রতাক্ষো হানুভুতে হয়ং করটো। বিস্কুরূপধৃক্ 8৪৩ 
ত্তর্বেদ্য! রক্ষণার্থং শক্তয়োহক্টৌ প্রকলিতাঃ। 
উগ্র তপস! পুর্বমহৎ রুদ্দ্েণ ভাবিতা ॥ ৪৪ 
পত্যযর্থ সা ময়! হা! গৌরী তন্তান্তি ভাবিনী। 
সর্কপসৌন্দর্যবসতি্বপুষে! মে বিনির্গভ। ॥ ৪৫ 
তদাদ্দি্টা মনসা ভদ্রে বচনৎ মে প্রিয় কুরু। 

ভ্রমণ করে ; তাহার! ফলের আশারূপ মোদক 
সার! পরিতৃপ্ত হইয়। শ্রমজন্তয ফললাভে 
আগক্ত হয়। ৩৮। ৩৯ 

সমদ্র-ন্নানে, ভগবান বিষুর দর্শনে, কল, 
বৃক্ষচ্ছায়াতে এবং এই ক্ষেত্র-্বাধিকিত যে 
কোন স্থানে মরণে মুক্তিলাভ হয়। ৪০ 

ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে ভক্তির 
সহিত বিশ্বাস কবে, তাহার ভাহাতেই মুক্তি 
লাভ হয়; অতএব এপ্রকার তীর্থ আর কুত্রাপি 
নাই। যে ব্যক্তি এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
লোভলালসায় তীরাস্তরের অভিলাষ করে, 

সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর নিজ মাগর দ্বারা মুক্তি 
লাভে বক্ধিত হয়। তোমার প্রতি আর 
অধিক উপদেশের প্রয়োজন লাই, যেহেতু 
তোমার প্রত্যক্ষই তে৷ তৃষ্ট হইতেছে যে, কাঁক' 
পঙ্গী যিষুত্যরূপত। ধারণ করিয়াছে। ৪১--৪৩ 

অস্তর্যেধী রক্ষার নিমিত্ত আমি আটটি 
শক্তি বল্পন। করিয়াছিলাম, পরে পত্ীর নিমিত্ত 
উগ্র তপস্তা ছারা মহাদেব বর্ভৃক উাসিতা 
হইয়া আমি নিজ শরীর হইতে সর্ব্র-সৌন্দধা- 
শালিনী, গৌরীকে তাহার গত্ীরূপে সৃজন 
করিয়াছি । ৪৪ ৪৫ 

শুৎকাজে তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলাম, 

সাত্র ভিটতি মত্্ীত্যে অষ্টধা দিস সংস্থিতা ॥ 
মঙগলাষটমুলে তু পশ্চিমে বিমলা! তথা। 
শঙ্খ পুর্ব্বভাগে তু সংশ্থিতা সর্ম্ঘমঙগলা ॥ ৪৮ 
অর্ধীশনী তথা লম্ঘ কুবের দিশি সংস্থিতা। 
কালরাত্রিাক্ষিণন্তাৎ পূর্বনস্তাস্ত মরীচিকা ॥ ৪৯ 
কালরাত্রাস্তথা পশ্চাৎ চণ্রপা ব্যবস্থিতা। 
এতাভিকুগ্ররূপাভিঃ শক্তিভিঃ পরিরক্ষিতসূ ॥ ৫০ 
অল্পপুণ্যস্ত পুংসো হি স্থানমেত হুদুল্লভম ৫১ 

এভাসামইমুঙ্ডানাং দর্শনাৎ কীর্ভনাততধা । 
ন্যান্তি সর্বপাপানি হয়মেধফলং লভেহ ॥ ৫২ 
রুদ্রাণ্যাশ্চাষ্টধা ভেদ দৃষ্! কুদ্রোহপি শঙ্করঃ। 
আত্মানমষ্ইধা কৃত্বা উপান্তে পরমেশ্বরমূ ॥ ৫৩ 
আরাধ্য শপসা বিষু্ প্রাথয়েছবরমুত্তমমূ ॥ 

যত্র তং তত্র দেবাহৎ বসে যদ্দি যথাহখমু ॥ ৫৪ 

-_ ভদ্রে! আমার বাক্যটি অনুমোদনপুর্বক 
তোমার যুর্তিসমূহ ছারা এই অন্তর্কেদীর চতু- 

রক্ষা কর। ৪৭ 

সেই গৌরী আমার শ্রীতির নিমিত্ত অষ্ট- 
প্রকার মুর্তি ধারণ করিয়া অষ্ট্দিকে সংস্থিতা 
হইয়াছেন। বটখুলে অগ্নিকোণে মঙ্গলাঃ 
পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পুর্র্বভাগে বায়ুকোণে 
সর্ধমঙ্জলা, উত্তর দিকে অদ্ধাশনী, ঈশানকোণে 
লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রি, পুরর্ধদিকে মরীচিকা, 
নৈঝতে চণ্ডরূপা নামে শক্তি আছেন। এই 
ভীষণরূপ! অই্টশক্তির ঘ্বার। অন্তর্কেদী সর্বতো- 
ভাবে রক্ষিতা হইয়াছে | 9৭....৫৩ 

অলপপুণ্যদিগের এই স্থানটি অতি হূর্লভ। 
অথ মুত্তির দর্শন ও কীর্তন করিলে সকল পাপ- 
ক্ষয় ও অধমেধ যজ্ছের ফললাভ হয়। ৫১ ৫২ 

রুদ্র তথায় কুদ্রানীর অষ্রপ্রকার ভেদ 
ঘ্রশনি করিয়া আপনি রুদ্ররূপে আত্মাকে অর্থ! 
ভেদ করিয়। পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া 
ছিলেন এবং বিঞ্কে তপস্তান্থারা আরাধনা! 
করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে দ্বেধ! 
তুমি যে স্থানে হুখেতে বাস করিবে আমিও 
সেই স্থানে বাগ করিব। ৫৩) ৫৪ 



চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 

ত্বায়তে কমলাকাস্ত নাহ্ঠমির্বাতিকারণমু। 

অন্তর্ধামী প্রতো মে ত্বং ত্বাং বিনা বিগ্রহঃ কুতঃ॥ 

ুঢান্ত তাং ন জানস্তি সয্যা্তি বিষয়ে শুচৌ। 
নিশ্বলাম্বরসন্কাশং ত্বামহৎ শরণং গতঃ॥ ৫৬ 
ভগবানপি তং রুদ্র ক্ষতরম্বামিতয়া বিভুঃ। 

গ্বাপয়ামাস পরিত স্বয়ং মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৭ 

কপালমোচনৎ কাযং ক্ষেত্রপালং যযেশ্বরমূ । 

মার্কগ্ডয়, তথেশানৎ বিল্লেশং নীগকঠকম্ ॥ ৫৮, 
বটমূলে বটেশঞ লিঙ্গ সক্টৌ মহেশিতুঃ 
আনি দৃষ্ট। তথ৷ স্পৃষ্টা পুজরিত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৫৯ 
অত্র ক্ষেত্রে মৃতা যে চ ন তেষাৎ ত্বং প্রতূর্ঘম। 

যদর্থমাগতস্তং হি তাস্থাত্র প্রমাধয় ॥ ৬০ 
উপণিস্ট যমায়েখং শ্রীরুবাচ পিতামহমূ। 
ভগ্গবন্ ভগবগনাভি-পদ্যোনেহবধারয় ॥ ৬১ 

হে কমলাকাস্ত ! তোখা বাতিরেকে আর 
কেহ মুক্তির কারণ নহে, হে প্রো ! তুমি 
আমার অস্তর্ধামী । €ঠাম1! বিনা শরীরই 
সম্ভবে না॥ ৫৫ 

তোমাকে জানতে ন| পারিয়া! বিষয়রূপ 
আগ্িতে মুটের। হব প্রকাশ করিয়! থাকে। 
হে নির্মল মেঘনম্নিত েব ! আমি তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম। ৫৬ 
* ক্ষেত্রঘামী ভগবান নেই অই প্রকার 
বিভক্ত কুদ্রকে সকল দিকে স্থাপিত করিয়া 
হয় মধ্যে অবস্থিত হুইলেন। কপাল-মোচন 
(১) কাম (২) ক্ষেত্রপাল (৩) যমেশ্বর 

(৪) মার্কেয়েশ্বর (৫) বিশ্বেশ্বর (৬) নীল- 
কণ্ঠ (৭) বটমূলে ঝ্টঙ্বর (৮) মহাদেবের 

এই অষ্টলি্ দর্শন স্পর্শন ও পুজা করিয়া 
সকলে মুক্তিলাভ করে । ৫৭---৫১ 

অতএব হে যমরাজ | কেবল এই ক্ষেত্রে 
মৃতদিগের তুমি প্রভু নহ, নচেৎ যে লিমিত্ত 
আগমন করিয়াছ, তাহ! অন্থাত্র পিদ্ধ করিতে 
পারিবা ॥ ৬০ 

লক্ষ্মীদেবী ঘমকে এই প্রকার উপদেশ 
করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন। 
হে ব্রন! অবধারণ করুন্, আপনি ভগবানের 

১৭ 

তথাপাসৌ জগমাথে! ভক্তায়াত্মসমপ্পকঃ। 
যমেন তোষিতো ভক্ত প্রপন্নার্ভিহরঃ প্রভূঃ 1৬২ 
হুদদর্শনেন শেষেণ ময়! চ ত্তেহবধান্ততি। 
অত্যাজ্যেহম্মিন কেত্রবরে ববর্ণবালুকয়াবৃতঃ ॥ ৬৩ 
তদ্ধমং কথয়িত্ৈবং প্রস্থাপয় স্বমালয়মূ॥ ৬৪ 
ইন্তছ্যয়ে! নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি। 
বৈষবঃ সর্ধযজ্ঞানামাহর্তা শান্ত্রকোবিদঃ1 ৬৫ 
অন্রাগত্য মহাভক্তিৎ করিষ্যতি নুপোত্তমঃ॥ ৬৬ 
ভগবত্প্রীতয়ে যো বৈ বাজিমেধমহত্রকম্। 
করধ্যতি প্রজানাথস্তদনুগ্রহকারণাৎ ॥ ৬৭ 
একদার-সমূৎপরশ্চতুর্ধী সম্তবিষ্যতি ॥ ৬৮ 
দারবপ্রতিম! নানা! বিশ্বকর্মা ষটিধ্যতি। 
প্রতিষ্ঠাপয়িতা তুং হি ইন্ছ্য়প্রসাদিত। ॥ ৬৯ 
অম্মাকং সৃশীনাঞ্চ প্রতিমানাং পিতামহ। 
তৃদ্ধাজ্ঞাত; প্রতিষ্ঠাহি ঘটনা চ ভবিষ্যতি ॥ ৭০ 

নাভিপদ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়।ছেন, শুথাপি এই 
জগন্নাথ ভক্তব্)ক্তিকে আত্মসমর্পন করেন এবং 
শরণাগত ব্যক্তির রেশ দূর করেন। এই হেতুক 
প্র যম কর্তৃক ভক্তিপুর্র্বক তোধিত হইয়া 
আপনাকে এই বথা কহিতে উদ্যত আছেন। 
সুনর্শন, অনস্তদেব ও আমি (লক্ষ্মী) আমাদিগের 
সহিত এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে হুবর্ণ-বালুকায় 
আবৃত হুইয়া অবস্থান করিষেন। এই কথা 
আপনি যমকে বলিয। তাহাকে স্বীয়ালয়ে প্রেরণ 
করুন । ৬১৮৬৪ 

সঙ)যুগে বিষুপরায়ণ ও সকল যজ্ঞের 

আহর্ত! এবং শাস্ত্রে পণ্ডিত ইন্্ছায় নামে রাজা 
জন্মগ্রহণ করিলেন) [নি তৎকানল এই স্থানে 

আগমন করিয়া এই ক্ষেত্রে মহাতক্তি প্রকাশ 
করিবেন । ৬৫--৬৬ 

সেই প্রজানাথ ভগবানের উৎপন্ন শ্রীতির 
নিমিত্ত সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। ভগবান 
তাহাকে অনুগ্রহ করিয়৷ একটি দ্বারুতে উৎপন 
হইবেন। বিশ্বকর্মা ও দারু প্রতিমার ঘটনা 
করিবেন, তুমি ইন্দ্র প্রতি প্রসন্ন হইয়। সেই 
প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত করিবা। ৬৭---৬৯ 

হে পিতামহ ! আমাদিগের সদৃশ প্রতিম! 



১৮ 

জৈমিনিরুবাচ। 
ইতি তত্ব! শ্রিয়ো বাকাৎ চতুর্কত্রো যমশ্চ সঃ 
বং বং পূরং জগাতুত্তো মুদ! পরময়। যুতো॥ ৭১ 
কষেত্রন্ত মহিমানস্তং সংশ্মৃত্য চ মুভমূছঃ। 
বিস্ময়েন চ হর্বেণ রোমাঞ্চাকিতবিগ্রহে। ॥ ৭২ 
সাম্প্রতং মুনয়ন্তম্মিনিাছায় প্রনাদিতঃ। 
শঙ্খচক্রেধরঃ শ্রীমান্ নীলজীমূতপ্ন ভঃ 8 ৭৩ 

নীলাচলগুহাস্তস্থো বিভ্রদ্ধারুময়ং বপুঠ। 
আনে লোকোপকারায় বলেন চ হু ভদ্র! ॥ ৭৪ 

সুদর্শনেন চক্রেণ দারুণ নির্দ্মিতেন চ। 
সহিতঃ প্রণতাশানাং নাশন: করুণাুঁবঃ ॥ ৭৫ 
বং দৃষ্টা! পাপবন্ধেন হুদূত়েন বিঘুচ্যতে। 
হুকশ্মোদ্বপরীপাকো যুগপৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ৭ং 
পশ্য তাং ভো মুনশ্রেষ্টাস্তপত্রপ্ সুধানিধিমূ . 

বহবো! হাধ্তারা হি বিষেদিবাশ্চ মানুষাঃ ॥ ৭৭ 
অত্যভুতানি কন্মাণি মাহাত্মাং চাপি বর্ণিতমৃ। 

তোমার আজ্ঞাদ্ধারা প্রতিষ্ঠা ও ঘটনা 
হইবে। ৭০ 

মহধি জৈমিনি কহিলেন ; -লক্ষমীদেবীর 
এই বাক্য ব্রহ্মা ও যমরাজ শ্রবণপুর্ধক পরম- 
শ্রীতি লাভ করিয়! ক্ষেত্রের অনন্ত মহিম। 
পুনঃপুনঃ ম্মরণপুর্বক বিস্ময় ও অবনন্দে 
রোমাঞ্চিত শরীরে স্বীয় স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন 
করিলেন। হে মুনি্গণ ! ইদানীং দেই ক্ষেত্রে 
নীলমেখসঘশ শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রছায়ের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া নীলাচলের গুহামধ্যে বলরাম 
লুজ! ও নুদরশনচক্রের সহিত দারুময় বিগ্রহ 
ধারণ করিয়া লোকদ্িগের উপকারের নিমত্ 
অবস্থিত হইয়াছেন। তিনি দয়ামাগর এবং 
প্রণৃত ব্যক্তিদিগেত্র বিপ্দ-নিবারক । ৭১--৭৫ 

ধাহাকে দর্শন করিলে সুদৃঢ় পাপবন্ধন ছিন্ন 
হয়) হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ভ্রিতাপহরণ বিষয়ে 
নুধাকর স্বরূপ সেই ভগবান্কে দর্শন করিলে 
যুগপৎ, সৎকর্ট্ের ফলসমুহ উপস্থিত হয় । 
ভগবান বিষু এইরূপ দিব্য ও মানুষ হহুব্ধি 

অবভার, অত্যড়ুত কর্মমনমূহ এবং অতুল মহিম। 

বর্ণিত হইয়াছে । 

উৎকলখণ্ডষ্ 

পারিচিত্যানননুষ্া ন মন্ান্তে হারা অপি॥ ৭৮ 
দেবাহরমনুষ্যাণাং গন্ধব্বোরগরক্ষসামূ। 
তিরশ্চামপি ভো বিপ্রান্তত্মিন দারুময়ে হরো 
সর্ববাত্বভূতে বমতি চিত্ত সর্ববহৃথাবহে ॥ ৭৯ 
উপজীব্য তমেবংশং যঙ্গানন্দ ঘরপণঃ। 
ব্রহ্ষণ; শ্রতিব!গাহেত্যে তৎ তত্রানুভূষ্গতে | ৮০ 
ব্যেতি সংমারহুঃখানি দদাতি নুখমবায়মূ। 

তস্মাদ্দারুময়ং ব্রহ্ম বেদাস্তেযুপগীরতে ॥ ৮১ 

ন হি কাষ্ঠটম়ী মোক্ষং দদাতি প্রতিমা রুচিৎ। 

অ!কুতের্হাপবর্গন্ত কৃতাদ্বা দারুণঃ কথমূ ॥ ৮২ 
অধিষ্ঠানৎ বিনা ব্রহ্ম সুখৈধম্নোপলভ্যতে । 
রহস্তমেতৎ পরমৎ বিষ্ণোঃ স্থানমন্ুতমমূ 1৮৩ 

অলৌকিব৭ গ। প্রতিম: লৌকিকীতি প্রকাশিতা 

কুত্র শ্রুতা বা দৃষ্টা বা প্রতিব্যবহরেদিতি ॥ ৮৪ 

মনুম্যগণ--এমন কি 

দেবগণও উহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন 

না। হে বিপ্রগণ ! দেব, দৈত্য, মানব, গন্র্বব। 

উরুগ, রাক্ষদ ও তিধ্যক্ জাতি, সবলেরই চিন 

সকলের আত্মহুীত সর্বহুখাবহ দেই দারুম* 

হরিতে অনুর্ক্ত ও একাস্ত তৎপর । ৭৬---৭৯ 

আনন্দঘরূপ সেই ব্রক্মর জীবরূপ অংশে 
জীবের জন্ম হয়, সেই জীবেরাই ব্রহ্মকে এই 

দারুময় বিগ্রহে অনুভব করেন, ইহা শ্রুতিবাক্যে 
প্রকাশিত আছে । ৮০ 

এই বিগ্রহ সংসারের ছুধসকল বিনাশ ও 

অব্যয় সুথপ্রদ্ধান করেন, এই নিমিত্ত বেদাস্তে 
দারুময় ব্রঙ্ধী বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন। 

কেব্ল কাঁ্ঠময়ী প্রতিমা! কথন মুক্তি দিতে 

পারেন না। যে মোক্ষ ম্বভাবপিদ্ধ অকুত্রিম 

হইতে লব্ধ হয়, তাহ? কৃত্রিম প্রতিমা হইতে 

কি প্রকারে সম্তবে ?৮১। ৮২ 
অতএব আশ্রয় বিন! ব্রশীকে লুখে লাভ 

কর। ধায় না, এই কারণেই বিষ্ণুর এই পরম 
গোপনীয় স্থান: ৮৩ 

সেই অলৌকিকী প্রতিম! লৌকিকী বলিয়া 
প্রকাশিত আছেন; কোন স্থানে শ্রুডা, কোধাও 



চতুর্থোত্ধ্যায়ঃ 

' ইন্জাচ্যয়ায় স বরং তদা দারুবপুর্দাঘধ ॥ ৮৫ 
 দ্বীননাথেকশরণৎ তরণং ভববারিধেঃ। 
চরাচরসদাবন্দা-চরণৎ তং পরায়ণম্ ॥ ৮৬ 
ন[রায়ণৎ জগদৃযোনিং সথষ্টি-সংহৃতিকারণমূ। 
মোক্ষণৎ স্বপাপানাৎ দ্লারণৎ সকলাপদ্াম্ ॥৮৭ 
বিভূতীনাৎ বিসরণৎ বরণৎ সর্ধ্বভোগিনামূ । 

.ভরণৎ সর্ববজত্ুনাং ধরণৎ জগতামপি ॥ ৮৮ 
“ভাষণৎ সর্দভাষাণাৎ দূষণৎ সর্বহক্ধতামৃ। 
* শোষণ সন্বপস্কানাৎ নীলাদ্রিশরণং হরিমৃ॥ ৮৯ 
শরণ, প্রয়াত মুনয়ো হানন্যশরণৎ বিভূমু। 
নিশ্চেষ্টে দারুবন্থাপি দিব্যলীলাবিলাসকৎ 1 ৯০ 
ক্ষমতে ঘল্পভক্তাপি মোহপরাধশতং নৃণামূ। 
অত্র ঝঃ কথয়িষ্য।মি চরিতৎ পাপনাশনমূ ॥ ৯১ 
নীলম়্। দারদেহস্ত মুনয়ঃ পরযাত্মনঃ | 

বাছৃষ্র। হইয়াছেন। মহর্ধি জৈমিনি মুনি- 
দিগকে বলিয়াছিলেন ; পেই দারুময় শরীর 
ইন্জছাম্ রাজাকে বর দিয়াছিলেন। ৮৪ 

ধিনি দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের এক মাত্র 
ঈক্ষক, সংসার-লাগর হইতে উত্তরণের এক- 
মাত্র উপায় এবং সকলেরই একমাত্র অবলম্বন, 
নিখিল চরাচর সর্বদা ধাহার চরণ বন্দনা 
কারি! থাকে, ঘিনি স্থষ্টি ও সংহারের কারণ, 
নিধিল পাপমোচনের 'উপায়, নিখিল আপদের 
নিবারক, বিভুতিবর্দক, বিষয় ভোগীদিগের 
অভীষ্টপুরক, নিখিল ভস্ত প্রতিপালনকর্ত। 
এবং জগতের ধাতা, যিনি নিখিল ভাষায় 
অভিজ্ঞ, নিখিল পাপ-নিবারণে সক্ষম, সর্বব- 
বিধ পক্কের শোষক,__হে মুনিগণ! তোমরা 
দেই জগদ্যোনি প্রভু নীলাচলস্থিত নাবায়ণের 
শরণাপম হও। তিনি চেষ্টাবিহীন কাষ্ঠময়, 
বসু হইয়াও বিবিধ দিব্য লীল! করিয়! থাকেন। 
*জমাত্র ভক্তি করিলেই তিনি মনুষ্যদিগের 
শত অপরাধ ক্ষম। করিয়া থাকেন। ৮৬৮৯০ 

হে মুনিগণ! এই স্থলে তোমাদিগের 
নিকট পাপনাশক দ্বারদেহের একটি চরিত্র 
ধনি। করিতেছি, শ্রবণ কর। কুরক্ষেত্রে জাত 

১৯) 

কুরুক্ষেব্রসমুভূতৌব্রাহ্মণক্ত্রিযাবুভৌ ॥ ৯২ 
সথায়ৌ জন্মঃ শ্রীত্যা একাহারবিহারিণৌ । 
বৃতচাতৌ নিষিদ্ধানামাহর্তার বিমোহিত |৯৩ 
অস্বাধ্যায়ব্ঠ্কারৌ শ্বধান্থাহাবিবর্জিতে। 
অপাত্রড়তে ধর্মন্ত মহাপাতকদৃষিতৌ ॥ ৯৪ 
মধুক্ষীণে পণ্যযে!যিং-সহবালৌ মুদাঘিতৌ। 
পারলৌকিকচিন্তা তু তয়োঃ স্বপ্রেহপি নাগতা॥ 
এবং বিবর্তমানৌ তাবাযুষোহর্দৎ বিনিততুঃ। 
একদা ভ্রমমাণৌ তে ষজ্ঞবাটমগচ্ছতামৃ। ৯৬ 
শবন্তো দরতঃ স্তোত্রং শস্তশবৎ মনোহরমূ। 
ষ্া আস্ত: ক্রিয়াঃ সর্ববাঃ শ্রুতিসঞ্চেদিত। ঘিজা 
তৌ তদা চক্রতুঃ শ্দ্ধাৎ ধর্মে বু প্ঠিধান্ড্িকৌ । , 
ংম্মরস্তৌ স্বন্জাতিৎ তে পুণুরীকান্বরীবকে॥ 

নিন্দন্তো দুশ্চরিত্রং স্বৎ পরম্পরমভাষতামু। 

কথমাবাং তরিষ্যাবো হৃক্ষতার্ণবমুহ্থপমূ ॥ ৯৯ 
ইহৈব জনমন্তাবাভ্যাৎ বুদ্ধিপূর্বমুপার্ভিতমূ। 

একজন ব্রাঙ্গণও একজন ক্ষত্রিয় জন্মাবধি 
পরম্পর মিত্র, প্রণয়ে একত্র আহার বিহার 
করেন। তাহারা শৌচাচারাব্চ্যিত এবং 
নিষিদ্ধ কম্মকারী, মোহযুক্ত, বেদ্বাধ্যয়ন ও দেব- 
কার্ধ্য-পিতৃকার্ধ্য-বিবর্ভিত, €শ্মের অনবিকারী 
মহাপতকরূধিত ও মদেোনম্মভ, বেশ্ঠ।সহবাগে 

সর্বদা! হর্ষাম্বত, হ্বপ্রেতেও পারলৌকিক চিন্তা 
করিতেন না। ৯১--৯৫ 

এই প্রকার বিপথগামী সেই ছুই জনের 
আধুর অর্দেক কাল ক্ষয় হইলে একদা ভ্রমণ 

করিতে করিতে যক্জস্থানে গমন করিয়া দূর 

হইতে মনোহর প্রশস্ত শব্যুক্ত স্ব শ্রবণে 
এবং শ্রত্যুক্ত সকল ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়া সেই অরধান্মিক ছুই জনের ধশ্মকার্্যে 
শ্রদ্ধা জন্মিল। ৯৬ ৯৭ 

, ঘ্েই পুণুরীক ও অন্বরীষ নামে চুই জন 
গ স্ব জাতি স্মরণ ও আপন আপন ছুণ্চরিত্র 
নিন্দা করিতে করিতে পরস্পর কহিতে 
লাগিল,--আমর। ছুই জন হু্ষুতিরূপ সমুদ্র 
হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইব ? , ৮1৯৯ 

আমর] উদ্ধয়েই ইহজন্সে জ্ঞানপুরব্বক 



০ 

ন তচ্ছান্ত্ং হি জানাতি যদাবাভ্যাঞ ছুম্ৃতম্থ। 
সঞ্চিতং তন্ত খোরন্ত প্রা়শ্চিতৎ সুহ্রভমৃ॥ 
তথাপি ব্রাহ্মণানেতান্ ব্রহ্গিষ্ঠান্ বৈ সঙ্দোগতান্ 
প্রনিপাতপ্রদন্থান্ বৈ পৃচ্ছাবোহত্র চ ছুদ্ধতিমূ॥ 
ইতি নিশ্চিত্য তে। বিপ্রানভিবাদ্যাভ্যপৃচ্ছতামু। 
যাবৎ কলুষৎ ত্বং ন্বৎ বিখ্য।প্য চ মুছরুহুঃ ॥ ১০২ 
তে তয়ের্বচনৎ শ্রত্ব মীলিতাক্ষা ছিজোত্ুমাঃ। 

নাক্রবন্ কিবিদদন্টোন্তৎ বীক্ষত্তে। বিস্মিতাননাঃ & - 

অহো হুঘেরকম্ধাণি সঞ্তানি ছ্রাজ্বনোঃ। 
যেযু শাস্ত্ং পদং দাতুৎ প্রায়শ্চিভায় নতুলমু। 
ন শরুমো। বয়ৎ ত্মাদনযোর্নিস্কতাদপি ॥ ১০৪ 

 তেষাং মধ্যে সংদামুখ্যঃ কশ্চিতৈষবপুজবঃ। 
ভগবন্তক্তিমাহা স্ব্-ক্ষয়িতাশেষকল্মষঃ। 
তাবুবাচ বিহস্তেৎ বাক্যং বাক্যবিদাম্বরঃ ॥১০৫ 

যেরূপ ছুম্কৃতি উপার্জন করিয়াছি, তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই। ডিরনঞ্চিত সেই 
ঘোরতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হুর্লভ। ১০০ 

তথাপি এই সকল সভাগত ব্রক্ষনিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণগণকে প্রনিপাত দ্বারা প্রলন্ন করিয়া 
পাপের নিষ্কৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা! করিব। ১০১ 

ইহা! নিশ্চয় করিয়া তাহারা ছুইজনে 
বিপ্রগণকে অভিবাদনপুবর্বক ত্বীর স্বীয় পাপ 
বারশ্বার যথাযথ বর্ণন করিঝা নিষ্কৃতির উপায় 
জিজ্ঞাসা কনলেন। ১০২ 

ব্রাহ্মখেরা তাহ।দিগের ছুই জনের বচন 
শ্রবণানস্তর নয়নোন্নীলনপুর্বক বিম্মিত- 
বদনে পরস্পর অবলোকন করিয়া মৌনী হইয়! 
রহিলেন | ১০৩ 

কি আশ্চর্য! এই ছ্বাত্মদ্ধয়ের অতি 
ঘোরতর পাপ কর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, যে 
পাপরাশিতে শাস্তও প্রায়শ্চিত উপদেশের 
নিমিত্ত স্মর্থ হন না; অতএব ইহা্িগ্রে ছুই 
জনকে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ের উপদেশ 
দিতে আমর! সমর্থ নহি । ১০৪ 

বাহার ভগবন্তক্তির মহাস্ম্যে সমুদয় পাপ 
ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই 'স্ভাস্থিত ত্রান্থাপগণ- 
মধ্যে বক্তাদ্বিগের শ্রে কোন প্রধান বৈষ্ব- 

উত্কলখণ্ডম্। 

বৈধব উবাচ। 
ভে] দিজক্'্রদায়াদৌ পাপরাশেঃ হুদারুণাৎ। 
মুক্তিকেছাততুধ গচ্ছতৎং পুরুষোভমম ॥ ১০৬ 

ক্ষেত্রোতমং দারুময়ো যত্রান্তে পুরুযোত্তমঃ। 
ই্সছ্য়স্ত রাজর্ষের্ডক্যানুগ্রহকৃদ্িভুঃ ॥ ১০৭ 
তমাগ্রাধ জনমাথং শৃঙ্ঘচক্রগদ!ধরমূ। 

পাপক্ষয়ং বা মুক্তিৎ ব৷ স্বেচ্ছয় গ্রাপন্তথে। পরব 
ঘোরহক্ধততুলৌব-দাবাগ্লিসদৃশত্ত সঃ। 
তপসৈতৎ ক্ষয়ং নেতুৎ নশক্যৎ জন্মকোটিভিঃ। 
যুগ্গপৎ সংক্ষয়ং যাতি ষং দৃষ্টা পর্বকল্মষমূ। 
তন্ম।! বিলম্বং কুরুতং তত্র শীঘ্তৎ প্রয়াত বৈ ॥১০০ 
নুপুপ্যে চোৎকলে দেশে দক্ষিপার্থবতোরণে। 
নীলাদ্রিশিধরাধ্।সৎ ব্রজেথাঃ শরণৎ বিভুমূ ॥ ৯১১ 
সহি বামিইসংসিদ্ধিং প্রদ্ান্ততি কৃপানিধিঃ। 

চুড়ামণি, সহাণ্য বদনে শী ছুই জনকে এইরূপ 
বাক্য কহিলেন। ১০৫ 

হে ব্রাহ্মণ ও ক্ষাএয়ের সম্ভন ! তোমরা 

যেরূপ দারুণ পাপ করিয়াছ, সেই বিষম পাপ- 
রশি হইতে যদ্ধি মুক্তি বাসনা কর, তবে 
শীপ্রই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন কর । ১০৬ * 

ষে স্থানে দারুময় পুরুযোস্তষ আছেন, 
সেই ক্ষেত্রটি উত্তম। বাঞ্জধি ইন্্রহ্যমের 
ভক্তিঘ্বারা প্রীত হইয়া! বিভু অনুগ্রহ করি 
সেই স্থানে আছেন।" সেই শঙ্খচ ক্র-গণা- 
ধারী জ্গনাথকে আরাধনা করিলে পাপক্ষর 
অথবা মুক্তিলাভ হয়। এই হুয়ের মধ্যে যাহা 
ইচ্ছা করিবে, তাহা নিশ্চন্গ প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে । ১০৭---১০৮ ু 

সেই জগনাথ ঘোর চুক্কতরূপ তুলারাশিতে 
দাং[গলিপদৃশ হইয়াছেন। এই ছুরপনেয় পাপ, 
তপস্তা্বার৷ কোটি জন্মেও ক্ষয় করিতে তোমরা 
সমর্থ হইবে ন1। ১০৯ 

ধাহার দর্শনে এককালে সকল পাপ ক্ষয় 
হয়, তাহার সমীপে যাইতে বিলম্ব করিও 
না। পুপ্যভূমি উৎকলদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের 
তীরে নীলনিরি-শিখরবাসী বিভুর শরণাগত 
হও, সেই কৃপামাগর তোমার্দিগের ইষ্টসিদ্ধি 



পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ 

ইত্যারদিক্টৌ তু তৌ বিপ্র ক্ষত্রিয় হর্ষসংপুঁত 
তেনৈব বজ্বা! বিপ্রা প্রশ্নাতে৷ পুরুষোত্তমমূ ॥১১২ 

ইতি উতৎ্কলখণ্ডে চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ ॥৪। 

পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ। 

জৈমিনিরুবাচ। 
নির্বিন্নচেতমৌ তে তু ত্যন্তী। বেস্তাদিসঙ্গতিমৃ 
্যায়স্তৌ মনস! বিষ শুদ্ধাহারব্রতাবুভৌ। 
কালেন কিয়ত! প্রাপ্তো নীলান্রিং নিলয়ং হরেঃ॥ 
ীর্থরাজলে সাত! যথাবদ্িধিচো্দিতমৃ। 
প্রাসাদদ্বারি তিটস্তৌ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ। 
ভগবন্তৎ নিরীক্ষতৌ নাপশ্ঠেতাং তর দ্বিজাঃ ॥২ 
বিষণমনসৌ৷ দেবমৃষ্ট! চিন্তয়াকুলৌ। 
আরেভতে হানশনং ভগবদর্শনাবধি ॥ ৩ 

করিবেন। হে মুনিগণ! সেই বৈষ্ণব কর্তৃক 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই প্রকারে আদি হইয়। 
অত্যন্ত হর্ষপুর্ধক সেই পথে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে 
গমন করিলেন। ১১০--১১২ 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪| 

জৈমিনি কহিলেন নেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রয় 
বেস্টাস্গ পরিত্যাগপুর্বক অনুতাপবিশিষ্ট 
হুইয়া নিয়ত হবিষ্যাশন পুর্্নক, যনে মনে 
বিষুকে ধ্যান করিতে করিতে কিছুকাল পরেই 
হরির নীলপর্বন্ুরূপ আলয়ে উপস্থিত 
হইলেন। ১ - 

তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে বৈধন্নান করিয়া! 
ভগবানের প্রাসাদের ঘ্বারদেশে অবস্থানপুর্ত্বক 
সাইাঙ্গে প্রণিপাত করিয়! ভগবানের প্রতি 
নিরীক্ষণ করিয়াও দর্শন করিতে পারিলেন 
না। ২ 

তাহার দেবকে দেখিতে না পাইয়। বিষণ- 
চিত্ডে চিন্তাকুল হইয়া যাব ভগবদর্শন ন! 
হইয়াছিল, তাবৎ অনশন ব্রত পালন করিয়া- 
ছিলেন। ৩ 

২৯ 

কীর্তয়ন্তৌ ভগবতো নাম কলাবনাশনমৃ। 
তৃতীয়স্তাং ত্রিযামায়াং জ্যোতিরেকমপন্ঠতামু। 
্রীণ্যহানি পুনস্তৌ চ তথোপবাসতাং স্থিরো ॥৪ 
মধ্যে সপ্তনরাত্রেম্ত ভগবস্তমপশ্ঠতামূ। 
ভ্রিদশানাং স্ততীঃ শ্রত্ব দিব্যজ্ঞানৌ বভৃবতুঃ 1৫ 
অপাস্তপাপনিশ্মোকৌ সাক্ষাদেবমপন্ঠতাম্ । 

শঙ্খচক্রগদাপাণিৎ দিব্যালস্কারভূঘিতমূ ॥ ৬ 
রত্রপাছুকয়োঃ পৃষ্ঠে বি্তত্তচরপীন্নুজমৃ। 
ব্যাকৌষপুগুরীকাক্ষৎ প্রসম্নবদনং বিভুম্ ॥ ৭ 
বামপার্থগতাং লক্ষ্মী বামেনালিঙ্গয বাহন! । 
নাগবল্লীদলং বদ্ধমাদদ্বানং শ্রিযাহছএম ॥ ৮ 

রত্ববেত্রকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ চামরপাণয়ঃ। 
গম্ধতৈলপ্রদীপাংস্ত বত্ববৃন্তপ্রদীপিকা:॥ ৯ 
কাশ্চিদ্দধানাঃ স্বকরৈধৌবনাঢ্যাঃ হুভূষিতাঃ। 
পশ্চাদ্রতুম্য়ং ছত্রং বিভ্রতী কাচিহুজ্ভ্বল1॥ ১০ 

ধুপপাত্রৎ মুখাভ্যানে কৃষ্ণাগুরু-নুধৃূপিতমৃ। 
৮ ৯০ আপ পাপ পাসপস্পসপপদ পপসা ০৮০ 

তাহার! ভণ্ববানের পাপনাশক নাম কীন্তন 

করিতে করিতে তৃতীয় রাত্রিতে একটা জ্যোতী- 
রূপ দেধিয়াছিলেন। পুনর্ধার তাহার! 
আরও তিন দিন স্থিতুভ।বে উপবাপ করিলেন। 

সপ্তম রাত্রির মূখে ভগবান্কে দর্শন এব 

দেবতাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তীহাদ্িগের 

দিব্যঙ্জান জঙ্মিল। ৪1 ৫ 

তাহার! পপনির্মোক-নিনমুক্ত হইয়৷ সাঙ্ষা- 
দেবকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন যে, 
শঙ্ঘচব্রগদাপাণি দিব্যালঙ্কারে ভূষিত, বুত্ব- 
পাছকাঘয়ের পৃষ্ঠে বিছ্যস্তচরণ, বিকপিত শ্বেত- 
পদের স্তায় চক্ষুঃ ও প্রসনব্দন, বামপাঁ্্ব বাম- 
বাহ দ্বারা আলিঙ্গিতা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীদত্ত- 
তাম্নুল-বীটিকা গ্রহণ কৰিতেছেন। *--৮ 

কতকগুলি হুশোভিত। যুবতী দ্বাসী হস্তে 
রত্ববেত্র, কতকগুলি চামর, কতকগুলি গন্ধতৈল 
প্রদীপ এবং কতকগুলি উজ্জ্বল রতব-প্রদীপ 
ধারণ করিয়৷ রহিয়াছে । অপর আর একটা 
দীপ্তিবিশি্টা উত্তমা দাপী পশ্চাৎভাগে রত্বময় 
ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে । ৯। ১০ 

কোন রমণী স্বীয় শরীর লৌন্দধ্যে প্রয়োচা 



২ 

কাচিন্দধান| প্রয়াচাং হসন্তী * বিগ্রহশ্রিগ! ॥১১. 
লীলাপকদৃশ! দেবাননুগৃহুত্তমগ্রতঃ 
বন্ধাগলিপুটনভ্কন্ধর!ন্ স্তবতঃ পৃথক্ ॥ ১২ 
সিদ্ধান্ মুনিগণান্ দিব্যান্ সনকাদীন্ শ্মিতেন চ 
নারদাদীংশ্চ পন্ষবধান দিব্যগানমনোহরান্ ॥ ১৩ 
দ্বতাবধানং এবণে লীলয়েবানুকম্পিনম। 
প্রহলাদাদীন্ বৈষ্বাগ্র্যান্ স্বরূপৎ ধ্যাক়তোহগ্রত 
চিন্তাকর্ধণসংলীনান্ বিদধানং শ্ববিগ্রহে। 
বক্ষ-স্থলপ্রতিলমৎকৌস্তভপ্রতিবিশ্থিতৈঃ ॥ ১৭ 
দেবাদিভির্বিশ্বরূপমূর্তেঃ স্বস্তাঃ প্রকাশকম্। 
উপধুপরি দিব্যায়াঃ পুষ্পবৃষ্টেরধঃস্থিতম্ ॥ ১৬ 
শ্রীপনিধানবিগত-শ্রিযমপ্নরসাৎ গণমু। 

পশ্যস্তৎ বিবিধং নৃত্যমজহারমনোহরমূ & ১৭ 

অপ্পরাকে উপহাস করত: তাহার মুখের 
নিকটে কৃষণগুকুধপযুক্ত ধূপ-পাত্র ধারণ করিয়া! 
আছে। সম্মুখে দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং সনকাদি 
দিব্য মুনিগণ নতগ্রীব হইয়া কৃতাগুলিপুটে 
স্তব করিতেছেন। তিনি সম্মিতব্দনে কটাক্ষ- 
পাতে তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিতেছেন। 
নারদাদি মুনি ও গন্বর্ধগণ তাহার সম্মুখে 
বলিয়া মনোহর সঙ্গীত করিতেছেন। ভগবান 
সঙ্গীত শ্রবণে অবধান দিয়া তাহাদ্দিগের উপ্রে 
অনুক্ম্প। প্রকাশ করিতেছেন। প্রহ্নাদ 
প্রভৃতি বৈষ্বচুড়ামণিগণ তাহার সন্মুখভাগে 
অবস্থান করিয়। তাহার স্বরূপ ধ্যান করত 

একাগ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবানু 
তাহাদবি্কে নিজ বিগ্রহে লীন করিয়া লইতে- 
ছেন। তাহার বক্ষঃস্থলস্থিত কৌন্তভ,মণিতে 
সম্মুখস্থ দেব-গন্ধর্ক্বাদির প্রতিবিত্বপাত হও. 
যাতে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপমুর্তি প্রকাশ করিতেছেন । 
তাহার মস্তকোপরি হর্গ হইতে অনবরত 
পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । অপ্মারোগণ লক্ষমীদেবীর 
সন্সিধানে হতশ্রী, তথাপি তাহারা ভগ্ববানের 
মনম্তগির জন্ত বিষিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য 

ক হসস্তীমূ, আদর্শপাঠঃ | 

উত্কলখণ্ডয্" 

দিব/ালীলাবিলাগন্তৎ দৃষ্টা তো৷ ঘিজবাহুজৌ 
বভূবতু; ক্ষণাৎ সর্ব-বিদ্যানাং পারণে ছ্বিজাঃ ॥ 
রিঃ পরিক্রমা দেবেশ কৃতাঞ্জলিপুটাবুভৌ৷। 
সাষ্টাঙ্গ পাতপ্রণতে) তুষটুবাতে যুদ্বা্থিতৌ ॥ ১৯ 

পুণুরীক উবাচ। 
নমন্তে জগদাধ।র স্বর্গস্থিত্যস্তকারণ । 
নাগায়ণ নমস্তেতস্ত পরমাত্মবন্ পরায়ণ ॥ ২০ 
গরমার্থস্বমেবৈকো ভবাপ্যয়বিবর্জগিত। 
নিত্যানন্দশ্বরূপং ত্বাং বিন্দস্তি ধ্যানচক্ষুষঃ ॥ ২১ 
চিন্মাত্রং জগতা মীশমধিষ্ঠানৎ পরাৎ্পরমৃ। 
কথৎ হু মুঢহৃদয়স্বাং জানস্তি সুনিম্্লমূ্ ॥ ২২ 
কামার্থলিপ্ন। সন্্রাপ্তচেতসো হত্যস্ত হুঃখিনঃ। 
গতাগশুপধে শ্রাস্তাঃ মুখভাজঃ কদাচন ॥ ২৩ 

অনুকম্পয় মাধ নাথ হুদদীনৎ শরণাগ'তমূ। 

করিতেছে । ভগবান তাঃ[দের সেই মনোহর 
নৃত্য দর্শন করিতেছেন। ১১--১৭। 

এইরূপ নান! প্রকার দ্বিব)লীলাবিলামী 
ভগবানূকে দুই জনে দর্শন করিয়া ক্রণকাল 
মধ্যেই সর্ব বিদ্যায় পারগ হইয়া! কৃতাগুলি- 
পুটে ভগবানকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া 
সহর্ষে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপুন্নক স্তব করিয়া 
ছিলেন। ১৮--১৯ 

পুণুরীক কহিলেন, হে নারায়ণ! আপনি 
জগতের আধার এবং জগতের হ্ৃষ্টি-স্থিতি- 
বিনাশের কারণ; আপনিই পরমাত্মা, এবং 
সকলের একমাত্র আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার । 
হে ভগবন্! আপনিই অজ অবিনশ্বর একমাত্র 
পরমবস্ত। যোগিগণ ধ্যান দ্বারা আপনাকে 
নিত্যানন্দরূপে লাভ করিয়া! থাকেন। আপনিই 
পরাৎপর চিন্ময় অগদীশ্বর ও জগতের আধার- 
স্বরূপ। মুঢুবুদ্ধি মানবগণ কিরপে আপনার 
সুলিম্ধুলত্বরূপ অবগত হইবে। যাহার! কাম 
ও অর্থলিগ্দায় ব্যাকুল, তাহার! সংসারে 
কেবল গঙায়াত করিয়। শ্রাস্ত হইয়া অসীম 
ছুঃখ পায়; আপনার সাক্ষাৎকার সুখলাভ 

তাহাদের তাগো দৈবাৎ কদাচিৎ ঘটিয়া 
থাকে। হে নাথ! আমিও একজন কামা- 



পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ হ৩ 

সং ছুক্ধৃতকন্্ীনং পতিতৎ ভবসাগরে ৫২৪. জ্ঞাননৌকাসমারঢঃ করণাক্ষেপণীকরঃ | 
কোহন্তস্বৎসদৃশো বনধুর্ধ ডে নাথ বর্ততে।  পরং পারং প্রভে৷ নেতুং সংসারাৰের্রবিচেতনম্ ॥ 
স্বকর্তব্যানপেক্ষ! যো দীননাথ-দয়ালুক28 ২৫ তুমেক ঈশিষে ভক্ত্যানগ্তয়! পরিচিস্তিনঠ 

উচ্চাবচত্রমা হুংখং জঙযন্তরঘটামিব। যেহস্তে মুক্তি প্রদ। দেবাঃ শান্ত্রেযু পরিনি্টি হাঃ 
অজশ্রমধিকর্তারৎ পরিত্রাহি কৃপান্থুধে ॥ ২৬ ছুঃখান্িকুততযোনিং তে তৃত্ভক্তিৎ জনয়ন্তি বৈ ৩১ 
যোগক্ষেমাভিসন্ধানা যে মৃঢান্তামুপাসতে। তন্মে প্রধীদ্দ ভগবন্ পদ্দপন্চজে তে 

আীপাবিমুক্তিদং তে নৈ তৃন্মায়াপরিমোহিতাঃ ৪২৭. ভকভিং দৃঢাং বিতর লাধ ভবান্ধিমুৈঃ। 
নার।.ণেতি তৃন্নান কীঙ্ডিতত্ত যদৃচ্ছয়া। .. ঘোরং ুহুস্তরমমূৎ হি য়া তরেয়- 
ত্বত্তেংধিকং জগন্নাথ চতুর্বগঁকসাধনমূ ॥ ২৮ .  মষ্টাঙ্গযোগজনিত শ্রমবর্জিজিতোহুপি ॥ ৩২ 
ৃস্ত তৈস্তৈঃ পৃথগ্টজ্তাস্তাঃ পিদ্ধীঃ প্রধচ্ছপি !  ধন্ধার্থকামনিচযৈ, কুমতিপ্রগৃহৈ: 
তুমেকঃ শরণৎ নাথ পতিতানাৎ ভবার্ণবে॥ ২৯ | ক্ষুদৈরমীভিরহিতাল্স হখৈর্ন কারধ্যমূ। 
৯ হতনা লট 7 আজ্ঞাপয়াজ্ত্িনলিনঘয়-চিন্তলাদ্য- 

1 ?ি লোভী ছুক্ষপ্রা) মেই কারণে সংসানরসাগরে সন্রানুবন্ধিত-নুখার্ণবমজ্জনহ মে ॥ ৩৩ 
পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি; আমি অতিদীন, : 
আমর আর কেহ নাই,তাই আপনার শরণাপন্ন) । 
দয়] করিয়া আমাকে রক্ষ! করুন 1 ২০--২৪ 

হে নাথ! নিঞ্জকাধে অবহেল] করিয়া 
দীন অনাথ ব্যক্তিদিগ্রে উপর দয়া করে 
আপনি ভিন্ন এইরূপ দীনবন্ধু এই ব্রহ্ধাণড- 
মধ্যে আর কে আছে 11২৫ 

হে কৃপাপাগর! আমি জল-যস্ত প্লটের 

হে গ্রভো। আপনি সংসার-মাগরে 

| পতিত মুগ্ধ বাক্তিকে জ্ঞানরূপ নৌকায় আরো* 

হণ করাইয়া করুপারূপ ক্ষেপনী-দণ্ডের সাহাঁধ্যে 
পর পারে লইয়া যাইতে প্রস্তুত; একাগ্র 

' ভক্তি সহকারে যে রর করে, "আপনি 
তাহাকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। 

তায় উর্'ধঃ অমপননিত হুঃখ নিত পা শাস্ত্রে অগ্ান্ত যে সকল গ্লেবগণ মুক্তিপ্রদ 
হইতেছি, আমাকে পরিত্রাণ 2 ৷ বলিস! উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহার। সাক্ষাৎ 

অবলীলাক্রমে মুক্তি পর্ধ)স্ত প্রদ্থান করিতে | | | | মুক্তি প্রদান করিতে পারেন ন হুঃখসাগরে সক্ষম আপনার নিকট হুইতে সংসার-যাত্রা" । অগস্ত্যরূপিণী ভগবন্ত-ক্ত জন্মাইয়। খিয়! থাকেন; 
নির্বাহের উপায় সংগ্রহ করিবার জন্ঠ যে 
মুগণ আপনার উপাসনা করে, তাহারা ৷ (আপনাকে ভক্তি করিতে শিখিলেই জীব 
পারত হিট ৷ সহজেই মুক্ত লাভ করিতে পারে।) হে 

আপনার মায়ামেহত ভ্রান্ত জীব ভগধনূ! আমার উপরে প্রসন্ন হউন, হে 
হে জগম্নাথ! আপনার «নারীয়ণ”__-এই নাম- রড ধিক পা ' নাথ! আমাকে আপনার পাদপদ্ে সুদৃঢ় ভক্তি 
কাওন আপনা অপেক্ষা সমধক পরমাণে। বিতরণ করুন। আমি অষ্টা যোগ জানি না, 
চতুব্গ সাধনে সক্ষম। হে নাথ! আপনি, 

যাহাতে অতি ছুস্তর ভীষ্ণ' সংসার-সাগর 
পৃধক পৃথক বজ্বের পৃথক পৃথক ফল প্র্গান। হইতে উত্তীর্ণ হই, অনুগ্রহপুর্ধবক তাহা 
করিয়া থাকেন। আপনিই,--সংসার সাগরে । ৪ 
পতিত ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশুয় ! ২৭--২৯] ধর, অর্থ ও কাম,__কুবুদ্িিগের আদর- 

* বাশের অগ্রভাগে রজ্দ্র এবং পশ্চাতে | ণীয়; আমি এ অহিতকর ক্ষুদ্র সামান্ত হুখের 
ভারবন্ত থাকে, নেই রজ্জুতে কলস বাঁধিয়া | প্রাী নহি। হে নাথ! আমাকে আজ্ঞা 
কূপ হইতে জল তোল! হয়, সেই কলসকে | করুন, -যেন আমি আপনার পাদপদ্রচিস্তনরূপ 
জলন্ত ঘট বলে । - ৃ । শান্ত-হুখলাগরে ডূবিয়া থাকিতে পারি । ৩৩ 



২৪ 

স্তত্বখং জগধ।শত্ত পাদপন্যান্তিকে ধিজঃ। 
পপাত ত্রাহি কু.কতি ব্দন্ বান্পারীয়া গিরা। 
তস্থো স পুনরদ্থায় রতাগুলিপুটঃ স্থাবন্ ॥ ৩৪ 

অন্বরীষ উবাচ। 
প্রণীদ দেব সর্ববাত্বননদংখ্যেয়-শিরোভূজ। 
অসংখ্যভ্রাণনয়ন-পাণিপার্ নমোহস্ত তে ॥ ৩৫ 
ষটত্রিংশতুত্বাতাতোহলি শিগ্্ পক প্রপঞ্চকঃ। 
চতুর্ব্িধ জগন্ধ।থ বিশ্বমুর্তে নমোহস্ত তে ॥ ৩৬ 
একপাদস্ত্িপাদশ্চ তীর্থপ।দোহস্তরিক্ষপাৎ। 
যস্ত পাদোস্তবা গঙ্গ। পুল।তি ভূবনত্রয়মূ ॥ ৩৭ 
বর্ষহত্যাদ্দিৎ।পদাৎ শেধনং যন্ত শাম বৈ। 
কীর্তিতৎ সর্ববশুভদ্, নমস্তম্মৈ শুভাত্মনে ॥ ৩৮ 
দেব তৃন্না,কীর্ভ্য।পি জ।বস্তে সর্বপিকিয়ঃ। 
কৌতুকাত্বাৎ হি মৃশ্যস্তি বিদ্ব ংলো৷ বুদ্ধিশালিনঃ | 

ব্রাহ্মণ এইরূপে জগদী।ধরের স্তব করিয়া 
“হে কুচ! মামু ত্রাহি? অশ্রুপুতব্দনে এই 
বলিতে বলিতে ভগবানের পাদপদ্রপ্রাস্তে 
পতিত হইলেন। অনস্তর পুনরায় গাত্রোখান 
করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে স্তর করিতে লাগিলেন। 
অন্ববীয কহিলেন,_হে সর্বাত্মরূপী দেব! 
আপনার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য বাহ, আমার 
উপরে আপন প্রসন্ন হউন। আপনার 
অসংখ্য নাসিকা, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য হস্ত, 
অসংখ্য চরণ, আপনাকে নমস্কার করি। হে 
বিশ্বমূর্তে ! আপনি ফট্ত্রিংশৎ তত্বের অতীত, 
আপনি প্রপঞ্চ সম্পর্কশুন্ত হইলেও জগতপ্রপঞ্চ- 
কারী আপনি চতুর্ষিধ জগতের আধার, 
আপনাকে নমস্কার। ৩৪--৩৬ 

আপনি একুপদ, আপিনি ভ্রিপদ, আপনি 
তীথপদ্দ, অস্তরীক্ষ আপনার পথ । আপনার 
পাঙ্গপদ্থ-সম্ভুতা গঙ্গাদেবী ভ্রিভুবনকে পবিত্র 
করিতেছেন, ধাহার নাম উচ্চারণ করিলে 

্হ্মহত্যা্দি পাপ বিদ্বরিত হয়,_-সকল প্রকার 
শুভ লাভ করা যায়, আপনি দেই শুভময় 
জগাধীশ্বর, আপনাকে নমস্কার । দেব! 
আপনার নাম কীর্তনে সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ 
হয় বলিয়া বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ আপনার অন্বেষণ 

উৎ্কলখণ্ডম 

নাথ ত্বৎপাসগিলং সংশ্রপাতাপহারকমূ। 
তাপত্রয়াভিভ্ূতন্ত ভক্তিৎ মেহত্র দৃঢ়াং কুরু ॥ ৪০ 
অনন্ন্বামিনে। মেহদ্য নস্তাগ্তৎ প্রার্থনীয়কমু। 
প্রণিপত্য জগন্নাথ বাং প্রধাচে সহত্রধা ॥ ৪৯ 
সমস্তপুরুযার্থস্ত বীজং তৃৎপাদপদ্থজে। 
যাবৎ প্রাণান্ ধারয়ামি তাবদৃভক্তিরঢ়াস্ত মে ॥৪২ 
সথষ্টিৎ বিির্দরমে চেমাং য়। ভক্ত্য। পিতাম্হঃ । 
সংহর৬,খিলৎ করা লক্ষ্মীশ্ৈশ্বর্যাদায়িনী ॥ ৪৩ 
দীনান্কম্পিংস্তাৎ ভ্তিং প্রার্থয়ে নান্ঠমানগঃ। 
অনাদ্যবিদ্যাপদ্গেহম্মিন্ হুদৃটে দুস্তরে ভূখমূ 1৪৪ 
নিমগ্রন্ত জগন্নাথ নিরালন্থৎ প্রণশ্ততঃ। 
মহামহিয়ন্ত্দ্ভকের্নান্তদত্তি পরায়ণমূ ॥ ৪৫ 
শ্রুতিস্মৃত্যাদিনভ্তিন-মার্গাঃ সন্মোহহেতবঃ। 

করিয়া থাকেন। নাথ! আপনার পাধোদক 
ত্রিতাপনাশক, প্রভো! আমি সেই ত্রিতাপ- 
কি্--অধম, আপনার পাদ্পদ্বে আমাকে 
সুদৃঢ় ভক্তি প্রন্দান করুন। হে জগন্নাথ! 
আপনিই আমার একমাত্র স্বামী, আমি 
আপনার পাদ্দপদ্ধে প্রণত হইয়া ঝরম্থার 
প্রার্থনা করিতেছি,-যে আপনার উপরে যেন 
আনার অচল! ভক্তি থাকে, এতত্িনন অন্ত 
প্রার্থনা আমার নাই । ৩৭--৪১ 

আপনার পাদপছ্ে সমস্ত পুরুষার্থের বীজ 
বিদ্যমান ; অতঞ ব যতদিন আমি জীবিত থাকব 
ততদিন আপনার গ্রপাৎপত্বে আমার যেন 
সুদঢ়া ভক্তি থাকে। ঘে ভক্তিবলে পিতামহ 
জগংহজন, কুদ্রদেব নলিখিললোকসংহারু 

এবং লক্ষ্মীদেবী এখর্ধযঘানে সমর্থ হইস।ছেন, 
হে দীনদয়ালো! আমি আপনার নিকটে 
সেই ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি। হে ভ্গন্নাথ! 
আমি এই অতি হুগ্তর সুদুঢ় অনাদি অবিদ্যা- 
পক্ষে নিমগ্ন হইয়া! আশ্রয় বিনা মার! যাইতে 
বসিয়াছি ; মৎমাহাত্ম্যময়ী আপনার উপরে 
ভক্তিই এক্ষণে আনার নিস্তারের উপায়, 
তত্তিন অন্ত উপায় দেখি না। ক্রুতি, স্মৃতি, 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল আপনার 



পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 

তবদৃতকিম্পহাদ্ৈতে ন প্রবর্তিতুমীশ্বরাঃ ॥ ৪৬ 
অনন্যশরণহ স্বামিননুকম্পর মাৎ বিভে|। 
ইতি ভ্তবনূ জগন্নাথ-পাদপদ্বাস্তিকে মু ॥ ৪৭ 
পপাত দণ্ডবদৃভূমৌ গ্রসীদেতি বদন্ মুহুঃ। 
ততস্তে দেবতাঃ সর্ব স্তত্ব। সম্পূজ্্য কেশবম্ 08: 
তল্লীলাপাঙ্গ সন্তষ্টাঃ প্রধাতাস্ত্রিদদিবং পুনঃ। 
তত উন্মীলিতদৃশো পুণ্ুরীকাম্বরীষকৌ ॥ ৪৯ 
মায়য়া মোহিতে৷ বিষ্ণোঃ স্বপ্দৃষ্টমবুধ্যতাম। 
য' দৃষ্বী দিব্যলীলাং হি সাক্ষাৎ পললচক্ষুষ! ॥ * 
পুনর্মান্ুষভাবৌ তে দিব্যপিংহাসনস্থিতম্। 
নীলজীমৃতসস্কাশং কুললপদ্বায়তেক্ষণমূ ॥ ৫১ 
শোণাধরং চারুন।সং দ্বিবাকুণ্ডপ ইযিতমু 

পার্পদ্বে ভক্তি লাভ করিতে ন! পারিলে 

কোন ফলই প্রদান করিতে পারে ন। 
প্রতযুত মোহে মুগ্ধ কৰিয়! থাকে । ৪২--৪৬ 

হে বিভো! হে স্বামি! আমার আর 
কেহই রক্ষক নাই, আপনিই আমার একমাত্র 
রক্ষক, আমার উপরে দয়। করুন। এই বলয় 
স্তব করিতে করিতে অন্বরীষ জগন'থের'পাদ- 
পদ্বের নিকট পরমাদন্দে দণ্ডবৎ হইয়৷ পতিত 
হইলেন এবং বারগ্বার «প্রসীদ, প্রসীদ” এইরূপ 
ঈ্ললিতে লাগিলেন । তৎপরে অন্তান্ত দেবগণ, 
সকলেই জগন্াথকে স্তব ও পুঁজ! করিয়া! তাহার 
করুণাকটাক্ষ লাভে পরিতৃ্ই হইয়া হবর্গে 
প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর পুণুরীক ও 
অন্ববীধ নয়ন উদ্মীলন করিয়। বিষুঃমায়ায় 
মোহিত হইর৷ জ্ঞানচক্ষুঃ ছার৷ স্বপ্রদৃষ্টির মত 
বিশ্ভর দিধালীঙ্গ-সকল দেখিতে পাইলেন। 
তৎকালে তাহারা! কিয়ৎক্ষণের নিমিভ দিব্য 
ভীবাপন্ন হইলেন । পরে পুনর।র মানুষ- 
ভাবাপন্ন হইয়া চর্খচক্ষ দ্বারা দেখিলেন-. 
ভগবান দিব্য সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন, 
তাহার শরীরকাস্তি নীগমেতের স্তায়, নয়ন- 
ুগ্তণ প্রছুল্লকমলের স্তার় শোভ। পাইতেছে। 
অধর রুক্তব্ণ, মনোহর নামিক। ; কর্ণে 
দিব্হুগুল শোভা পাইতেছে। ঠে হনমালা, 

৫ 

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্র-ধারিনৎ বনমালিনমূ ॥ ৫২ 
পীনোরস্কং চারুছারমনর্ঘযমুকুটোজ্জবণমৃ। 
স্রীবংদ-কৌ্তভৌ বস্কৎ দ্বিব্যাজঘবিভূষিতমূ ॥ ৫৩ 
প্রলম্ববাছৎ দীনার্ত-পরিভ্রাপসমুদ্ধ্যতমূ । 
নুবর্ণসৃত্রসনদ্ধ-মধ্য গ্রছিমণীযুতম্ ॥ ৫৪ 
দিব্যপীতাশ্বরধরং দিব্যস্রগৃগন্ধ উঁষিতমূ । 
সর্ণপদ্ব।সনামীনং সর্ববাঙ্গালিলিতশ্রিঃম্ ॥ ৫৫ 
প্রপন্নস্তপহরৎ হুধাসাগরমুন্ববমূ । 
অশেষবাস্থাফলদৎ কলপবৃক্ষ সুপুষ্পিতমূ ॥ ৫৬ 
দক্ষপার্থস্থিতং তশ্ত দুশ,তে হলায়ুতমূ। 
বিভর্তি যেন ব্রহ্গাণ্ডং বলেন মহতা বিভুঃ ॥ ৫৭ 
তৎ বলং ন/গরা্জানাৎ ফণাসপগ্তকমণ্ডিতমূ। 

কৈলাসশিখরোত্ত্গৎ ধবলং কুগুলোজ্জবলমূ ॥ ৫৮ 
বিচিত্রবনমাল।ঢ্যং দিবনীলনিচোলিনম। 

হস্তচতুইয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা! ও পদ্ম ধারণ করিয়া 

আছেন । বক্ষস্থল পীন, গলে মনোহর হার, 

মন্তকে অমূল্য মণিমুকুট শোভা পাইতেছে। 
বক্ষ-স্থলে শ্রীবংস চিহ্ন ও কৌস্তভমণি এবং 
হস্তে দিব্য অঙ্গদ ধারণ করিতেছেন । আজামু- 
লম্িত বাছ, তিনি দীন আর্ত ব্যক্তিদিগের 

পরিত্রাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়1 আছেন। 
মধ্যে সুব্ণহত্র-গ্রন্থিময় মণিযুক্ত দিব্য পীতবন্ত্র 
পরিধানপুর্ব্বক দিব্যমাল্য ও দিব্যগন্ধে ভূষিত 
হইয়া স্ববর্ণপদ্মানে সমাসীন রহিয়াছেন। 
লক্ষমীদেবী তাহার সর্বা্শ আলিঙ্গন করিয়া 
রহিয়াছেন। তিনি বিপন্নদিগের সম্ভাপহর 
অতিগভীর সুধ।সাগররূপে এবং অশেষ বা্থা- 
ফলপ্রদদ সুপুষ্পিত কল্পতরুরূপে শোভ৷ 

পাইতেছেন। ৪৭-_.৫৬ 
তাহারা আরও দেখিলেন, ভগ ন্ যাহার 

সাহাযো ত্রিভুবন পালন করিতেছেন, সেই 
হলাযুধধারী বলরাম তাহার দক্ষিণ পার্থে 
অবস্থিতি করিতেছেন । ফণাসপগুক শোভিত 

নাগরাজ বান্ুকির অবতার সেই বলরাম 
কৈলাদ শিখরের স্তায় তুঙ্গ, উজ্বল-মণি 
কুগুলধারী এবং ধবলমূর্তি। তাহার পরিধেয় 
দিব্য নীল বদন, গলে বিচিত্র বনমালা॥ 



হ্গু 

সততৎ বারুণীক্ষীব-দঘূর্ণনয়নপন্থজমূ ॥ ৫৯ 
নিয়পৃষ্টোন্নতোরস্কং কু গুলীকৃতবিগ্রহমু। 
রুত্বপৌ ($) নন্দচন্দাজ-দমুজ্-চতুর্ভূ্মূ ॥ ৬০ 
নানালছ্কার £চিরং নত-কলুষ-নাশনমূ । 

তয়েণে স্থিতাং ভদরাৎ নু ভদাৎ কুক্কুমারুণামু ॥ 

সর্লাবণ্যবমতিং সর্বদে ন্মস্কৃত।মূ। 
লগ্মীং লক্মীশহৃদয়-পদ্ছজস্থাং পৃথকৃস্থিতামূ ॥ ৬ 
বরাজবারিণীৎ দেবীং দ্দিব্যনে শথ্যভূষণামৃ। 
প্রপনন কল্পলতিকাৎ সর্ববকল্ুষ্নাশিনীম্ ॥ ৬৩ 

সংস'রাণবমগ্রানাৎ তারিধীৎ দেবতারিণীমৃ। 
বামপার্মস্থিতৎ বিষ্োরদ্রাষ্টাৎ চক্রমুন্তমমূ। 

উৎকলখগুম্ 

| সংস্থৃতা তাং স্বপ্রলীলাং নিশ্চয়ং জগৃতুস্তদ। 
ন দারুপ্রতিম] চেয়ং সাক্ষাদৃবদ্ষ প্রকাশতে ॥ ৬৬ 
সদোগতানাৎ বিপ্রাণাং বাক্যং শ্রদ্দধতৃশ্চ তে। 
কাবাং যহ!পাততকিনৌ যাতনারেশভাগিনৌ ॥ ৬৭ 
কেদং পুরসমাত্রানস্তস্থিতং বি:ফ্লাঃ প্রদর্শনমূ । 
মুর্খয়োরা বযোরষ্টাদশবিদ্যা প্রবীণতা ॥ ৬৮ 
যম্মাতম্মান্ন বং ভ্রাগিজ্ঞানৎ তৎ সত্যবাদ্িনঃ। 

যদচূর্ধারবৎ ব্রহ্ম তীর্থরাজ তটে স্থিতমূ ॥ ৬৯ 
বটমু'ল প্রকাশস্তৎ দৃষ্া জস্তর্বিমুচ্যতে। 
তদেবায়ৎ জগনাথণ্চতুর্দী। সংব্যবস্থিতমূ ॥ ৭০ 

1 ক্ষিত যদাবতএতি চত্ররূপঃ প্রকাশতে॥ ৭১ 
দার্কপ্রনির্শিতং বিপ্রাঃ সণ ভক্তিসমুজগ্বলম্॥ ৬৪ | তদন্ত সনিধাশাবাং স্থান্াবঃ প্রাণধারিণৌ । 
চতুর্দবস্থিতং বিষুদ দৃষ্টা তৌ ছিজবহজৌ। 
অরুণোধয়বেল।য়াং শ্রধং স্বার্থমমন্ততামূ ॥ ৬৫ 

নয়নকমল সতত বারুণীমদে আবুর্ণিত ও আরক্ত- 
পৃষ্টদনেশ নিম্ন এবং বক্ষঃস্থল উন্নত। তিনি 

যাবান্নানতত্র গচ্ছাবঃ ক্ষুদ্রক।মপরাজ্ুখো ॥ ৭২ 

| সুদশন চক্ররূপে দর্শন করিরা! অরুণোধয় সময়ে 
শ্রমের মফলত। জ্ঞান করিলেন। ৬২--৬৫ 

সেই শ্বপ্নলীল। ম্মরণ করিয়া! পরে নিশ্চয় 
কুণ্ডলীকৃত শরীরে অবস্থিতি বিতেছেন | | জানিলেন, এ দারুপ্রতিম! নয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম 

তাহার অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্ষ'র, তিনি প্রণত | প্রকাশ পাইয়াছেন। ৬৬ 
ব্যক্তিবর্গের পাপ দূর কিয়া থাকেন । 
তহান্দের উভয্নের মধ্য-ভাগে মন্গলময়ী সুভদ্র। 

তাহার। সভাস্থিত ব্রহ্মণদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা 

করিলেন এবং আপনাপ্িগকে মহাপাতকী ও 

কুটুম রাগে রঞ্জিতম্মুর্তি হইয়৷ অবস্থিতি | যাতন| রেশভাগী বিবেচনা! করিলেন। ৬৭ 
করিতেছেন। ৫৭--৮৬১ 

সেই সুওদ্রা দেবী মবল প্রকার লাবণ্যের 
আধার । নিধিল-দেবগণ তাহাকে নমস্কার করিয়া 
ধাকেন। তিনি লক্ষ্মীথথরের হৃৎপন্থজ বাসিনী 
সাক্ষাৎগক্ষমী পৃথকৃভাবে অবস্থিতি করিভেছেন। 
দ্বেবী হুতগ্র। দিব্য বেপ-ভূষ! পরিধান করিয়া 
হস্তে মনোহর পদ্বধারণপুর্বক অবস্থান 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি বিপন্নদিগের 

নিথিলকলুষনাশিনী কল্পলতিকাম্বরূপা। তিনি 
সংসারলাগরে মগ ব্যক্তিদিগের নিস্তার- 
কারিণনী; এমন কি দেবগণেরও উজ্জারকারিণী। 
পুগুরীক ও অন্বরীষ বির বাম পার্থ মনোহর 
চক্র (হদর্শন ) দর্শন করিলেন। হে বিপ্রগণ! 
সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্বর্ণ রেখা-বিভৃষিত 
কাষ্টময় বি্ককে জগন্নাথ, বলরাম, স্ুভদ্রা ও 

এই পুরবাসীরা যেরূপ বিশ্তুর দর্শন প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তাহ! আমার্দিগের কোথায় ? 
আমরা মুর্খ হইলেও এক্ষণে আমার্দিগের অষ্টা- 
দশ বিদ্যান্ডে অধিকার হইয়াছে । ৬৮ 

অতএব আমাদিগের ভ্রান্তি জ্ঞান লহে, 
সেই সত্যবাদী ব্র্মণেরা যেরূপ বলিয়াছেন যে, 
দবারুময় ব্রহ্ম তার্থরাজ-সমুদ্রের তটে বটমূলে 
প্রকাশিত আছেন, তাহাকে দর্শন করিয়। জন্তরা 
মুক্তিলভ করেন, দেই জগন্নাথ চারিভাগে 
বিভক্ত হইয়া চারিটি রূপ প্রকাশ করিয়া" 
ছেন। ৬৯। ৭০ 

অতএব আমরা যাবৎকাল জীবিত থাকিব, 
তাবৎকাল অন্ত সামান্য কামন! পরিত্যাগ 

করিয়া এই বিষুর মিকটে বাগ করিব। অন্ত, 
আর গমন করিব না। ৭১ । ৭২ 



যষ্টোহধ্যায়ঃ | 

ইতি নিশ্চিত্য মুনয়ে! বিষে) ভক্তিপরায়ণৌ । 
নারার়ণাধ্যৎ সততৎ জপস্তৌ মুক্তিমাগতে ॥৭৩ 

জৈমিনিরুবাচ। 
প্রদঙ্গাৎ কথিতং হোতদ্রহস্তং পাপনাশনমূ। 

শৃৰভ্ভি যে তু চরিতং পুগুরীকারীষয়োঃ ॥ ৭৪ 
সততং কীর্ভয়ুন্তশ্চ মু! পরময়। যুতাঃ। 
ব্রঙ্মস্তি বিষুতশিলয়ং তেহুপি নিধৃত কলুষাঃ 1 ৭৫ 

ইতি উৎকলখণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥ ৫ 

চে 

। দক্ষিপস্ঞোদধেস্তীরে স তু দেশঃ প্রতিষ্ঠিত; ॥ 
| যত্ত্ স্থিত বৈ পুরুষাঃ সদাচারনিদর্শনাঃ ॥ ৩ 
| বৃভাধ্যয়নসম্পন্না যজ্জবানো ত্র ভূন্ুরাঃ। 
| সুষ্ট্রাদৌ ক্রুতবে বেদ বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত কাঃ ॥ ৪ 
৷ অষ্টাদশানাং বিব্যানাৎ বিধানং সম্প্রকীর্ভিতমৃ। 
গৃহে গৃহে নিবসতি লক্ষ্মীর্নারায়ণাজ্য়া ॥ ৫ 

৷ লঙ্জাশীল। বিনীতাশ্চ আধিব্যাধিবিবর্ভিতাঃ। 
। পিতৃমাতৃরতাঃ সত্যবাদিনো বৈষঃবা জনা: | ৬ 

"| ন চাত্র বৈষ্ণব: কশ্চিম্নান্তিকো বাপি বর্ততে। 

বঠ্ঠটোহধ্যায়ঃ। 

মুনয় উচুঃ। 
কম্মিন্ দেশে ধিজশ্রেষ্ঠ তৎ ক্ষেত্রং পুরুষোত্তমমূ 
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্দারুরূপী প্রকাশতে ॥ ১ 

জৈমিনিকুবাচ। 
উত্কলো নাম দেশোহস্তি খ্যাতঃ পরমপাবন্ঃ। 
যত্র তীর্থান্তনেকানি পুণ্যান্তায়তনানি চ॥ ২ 
কনা পপ ওক ০ সপ ০ পর এ ০১৫৯৯ সপ সস 

হে মুনিগণ! তাহারা এইরূপ নিশ্চয় 
করিয়া বিষুর প্রতি ভক্তিপরাম্ণ হইয়া 
নারায়ণ এই নাম সতত ছপ করিতে কষ্পিতে 
মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়্াছিলেন। ৭৩ 

জৈমিনি কহিলেন,-_প্রসঙ্গক্রমে এই 
পুপনাশক গোপনীয় আখ্যান কথিত হইল। 
যাহার] পুণ্ডরীক ও অস্বরীষের এই উপাখ্যান 
শ্রবণ বা পরমানন্দমসহকারে সতত কীর্তন 
করিবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া ধিফুলোকে 
গমন করিবে। ৭৪-_-৭৫। 

পঞ্চম অধ্যায় সমাগত | 

মুনিগণ কহিছেন, হে থিজশ্রে্ঠ! কোন্ 
দেশে সেই পুকুষোত্তম ক্ষেত্রটি আছে, যাহাতে 
নারায়ণ সাক্ষাৎ দারুরূপী হইয়৷ প্রকাশ 
পাইতেছেন। ১ 

জৈথিনি কহিলেন, উৎ্কল নামে একটি 
পরম পবিত্র বিধ্যাত দেশ আছে, তাহাতে 
অনেক তীর্থ, ও পুণ্যস্থান বর্ভমাম। ২ 

! সব্ধ্বে পরহিতান্তত্র ন লু! ন শঠাঃ খলাঃ॥ ৭ 
দীর্ঘায়ুষস্তত্র জনাঃ স্সিয়শচ পতি-দেবতাঃ। 

| সুশীলা ধর্মবশীলাশ্চ ত্রপাচারিত্রভূষিতাঃ ॥ ৮ 
রূপযৌবনগর্ববাঢাঃ সর্ববালদ্ধারভূষিতাঃ। 
কুলশীলবয়োবৃত্তান্ুরূপাচারুচঞ্চবঃ ॥ ৯ 
স্বকম্মনিরতাস্তত্র প্রজ্জারক্ষপদীক্ষিতাঃ। 
শশা দি শপিপিশা শত শ্পীাশীশাশাশিশা শপীশাপাশাশিশ পাপা শীট শিপ শপ শি পাপা ৭ দিলি 

সেই দেশটি দক্ষিণ সমুজের তীরে প্রতি- 
ষ্টিত; তথাকার লোক সকল সব্দাচারে 

বিখ্যাত; ব্রাহ্ষণগণ বেদজ্ঞ ও বেদাধ্য়ন, 
| তৎপর ও থা-বিধানে যাগকর্ত1। স্থ্টিকাল 
| হইতেই তথায় বেদবিহিত যাগ যজ্ঞা্দি সম- 
৷ ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রবেশ অষ্টাদশ 
প্রকার বিদ্যার খনি বলিয়া বাঁর্তিত হইয়৷ 
| থাকে। লক্ষমীদেবী নারায়ণের আজ্ঞানুারে 
৷ তখাকার গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। 
| তত্রত্য জনগণ সকলেই বৈষঃবধন্্মপরায়ণ, সত্য- 
| বাদী, মাতাপিতৃভক্ত, লজ্জাশীল ও বিনয়ী; 
। আধি ঝা ব্যাধ-ক্লুণ কাহারই নাই। তথাকার 
১ বৈষ্ণবগণমধ্যে কপটধ্মী বা নাস্তিক কেহই 
 নাই। পকলেই পরহিতৈষী ; লোভী, শঠ বা 
৷ খল প্রকৃতি লোক তথায় একেবারে নাই। 
| তথাকার, জনগণ সকলেই দীর্ঘজীবী, রমণীগণ 
৷ পতিপরায়ণা, হুশীলা, ধর্ম-চারণী এবং লজ্জা 
৷ ও সচ্চরিত্রগুণভূষিত। ৩--৮ 
৷ €সই দেশের সকল রমদীই, রূপযৌধন- 
৷ গর্ধিতা, বিবিধ ভূষণভূষিত। এবং কুল; শীল ও 
| বয়সের অনুরূপ সদাচারসম্পনা। তথাকার 

। ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ীনিরত, প্রজাপালন.৬ৎপ্র, 



২৮ 

ক্ষত্রিয় দানশোপ্ডাশ্চ শস্তুশান্তুধিশারদা; ॥ ১০ 
যজজ্তে ক্রতুভিঃ সর্ধ্বে সততং ভূরিদক্ষিণৈঃ। 
দীপ্যন্তে চিতয়ে! যেষাং মুপাঃ কাঞ্চনভূষিতাঃ ॥১১ 
যেষাং গৃহ্ষেতিথয়ঃ কামনাধিকপুজিতাঃ | 
বৈষ্টাশ্চ কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাবৃত্তিসংস্থিতাঃ 1১২ 
দেবান্ গুরুন ছ্বিজানু ভক্ত শ্রীণয়স্তি ধনৈরপি। 
একস্ত দ্বারি যাতোহথা ন গচ্চ্দেন্তবেশ্বনি ॥ ১৩ 
গীত-কাব্য-কলা-শিল্প-কুশলাঃ প্রিয়বাদিনঃ। 
শুদ্রাশ্চ ধার্শিকান্তত্র ন্নান-দান-ক্রিয়ারতাঃ ॥ ১৪ 
কর্মণ। মনসা বাচ৷ ধনৈশ্চ দ্বিজসেবকাঃ। 
যেহন্তে সক্ছরজাতান্যে স্বে স্বে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ 
ন বিপধ্যস্তি তবে! নাকালে বর্ধতে ঘ্বনঃ। 
নশশ্তহান নঁ মকুৎ ক্ষুন্ন পীড়্তি প্রজাঃ ॥১৬ 

দাতা এবং অস্ত্র ও সর্ধশান্ত্রে বিশারদ । 
সকলেই প্রচুর দক্ষিণা দিয়া সর্বদা বিবিধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহাদের গৃহে 
গৃহে কা্চন-ভূষিত যক্রেক্র যুপকাষ্ঠ সকল শোভা 
পাইয় পাকে। অতিথিগণ তাহাদেত্র বাড়ীতে 
গমন করিয়া ইচ্ছাধিক সৎকার লাভ করিগা 
থাকে। তথাকার বৈশ্ঠগণ, কৃষি, বাণিজ্য ও 
গোরক্ষণ কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে; এবং 
ভক্তি ও অর্থ দিয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাঙ্ষাণের 
শ্রীতি উৎ্পানন করে। যাচক একজ:নর 
বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া এপ অর্থ প্রাপ্ত হস 
ঘে, তাহাকে আর অন্ত বাড়ীতে যাইতে হয় 
না। ত্থাকার সকলেই প্রায় কাব্য সঙ্গীতাদি 
বিদ্য। ও শিল্পবিদ)ার হু।নপুণ এবং প্রিয়বাদী। 
শু'্রগণ ধ্ম্্পরায়ণ, সকলেই শান দানাদি সৎ- 
কর্মে নিরত। কায়-মনোবাক্যে এবং অর্থ দ্বারা 
সকলেই ব্রাঙ্ষণের সেবা করিয়া থাকে। এত- 
ভিন্ন তথায় যে সকল সক্করজাতি আছে, 
তাহারাও সকলেই স্ব স্ব ধরনে নিরত | ৯। ১০ 

তথায় যথাকালে খতুর কার্ধ্য হইয়া গ্রাকে, 
কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, মেঘ অকালে ধ্বণ 
করে না, শন্তহানি কখনই হয় না, বাত্য। 
বা অতিবৃষ্টিও কখনই হয় না, প্রজাগণ কখনই 
ন্বুধা় কাতর থাকে না। হুর্ভিক্ষ, মরুক ও 

উতৎ্কলখগ্ুয্। 

ছুিক্ষমরকে নাত্র রাষইভনঃ প্রজার়তে। 
নালভ্যৎ ত্র বস্তুস্তি যংকিকিৎ পৃথিবীগতমূ ॥১. 
এবং সর্বগুণৈর্ুক্কে। নানাদ্রমলতাকুলঃ। 
অর্জনাশোক-পুক্নাগ-তাল-হিস্তাল-শালকৈঃ 0১৮ 
প্রাচীনামলকৈর্লে ধৈর্বকুলৈর্নাগকেশবৈঃ। 
নারিকেলৈঃ প্রিয়লৈশ্চ সরনলৈর্দে্দারুভিঃ ॥ ১ 
ধবৈশ্চ খদ্দিরৈবিন্বৈঃ পনসৈশ্চ কপিখকৈঃ। 
চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ কোবিদারৈঃ সপাটলৈঃ ॥২ 
কদন্ব-নিম্ব-নিচুল রসালামলকৈভ্তথা! ৷ 
নাগর স্গৈশ্চ জন্বী বৈরীপটটকর্মাতুলুজকৈঃ॥ ২১ 
মন্দাবৈঃ পারিজাতৈশ্চ স্টগ্রোধাগুরুচন্দনৈ২ ॥ 
খর্জুরাআতকৈঃ সিছ্ৈমূচকুন্দৈঃ সকিংশুটৈঃ |. 
ভিন্দুকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ অশ্বখৈশ্চ বিভীতকৈঃ। 
অন্টৈশ্চ বিবিধৈব্ ক্ষৈঃ প্রবীর্ণঃ হুমনোহরৈ: ॥২ 
মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিতেত ব্রৈঃ। 
কেতকীবনষণ্ৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুজকৈ? ॥ ২৪ 
এলা-লবঙ্গ-কক্কোল-দাড়িমৈবাঁজপুরকৈঃ। 
শ্রেনীকতৈঃ পুগবনৈরুদ্যানৈ: শতশো বৃতঃ ॥ ৯৫ 
নানাদ্রমলতাকীর্ণঃ পর্বধতৈঃ জিন্ধুভিব তঃ। 
স এষ দেশপ্রবর উৎ্কলাধ্যো ছিজোত্তমাঃ 8২৬ 

রাষ্ট্রবিপর্যয় কখনই হয় না; পৃথিবীর কোন 
বস্থাই তথায় হুর্লভ নুহ । সেই দেশ নিখিল- 
গুণসম্পন্ন, নানা/বধ বৃ্ষলতায় হুশোভিত। 
ভর্জ্বন, অশোক, পুন্নাগ, তাল, হিস্ভাল, শাল, 
প্রাটানামলক, লো, বকুল, নাগকেশর, লারি- 
কেল, পিয়াল, পনস, কপিখ, চম্পক, কর্ণি- 
কার, কোবিদার, পাটল, কছন্ব, নিম্ব, নিচুল, 
আমর, আমলক, নাগরদ্ক, জদ্বীর, নীপ, 
মাতুলুঙ, মন্দার, পারিজাত, বট, অগ্জরু,চণ্দন, 
খর্ডর, আম্রাতক (আমড় ) সিদ্ধ, মু চুকুন্দ, 
কিংশুক, তিন্দুক, সপ্তপর্ণ, বিভীতক, ইত) 
বিবিধ বৃক্ষরাজি হার! এ দেশ অি মনোহর ; 
মালতী, কুন্দ, বাণ, করবীর, কেতকী, অতিমুক্ত, 
কুজ, এলা, লবঙ্গ, কক্কোল, দাড়িম, বীজপুরক, 
প্রভৃতি নান! কুম্মব্ক্ষ এ দেশে প্রচুর 
বিদ্যমান, উদ্যানের চারিধারে সারি সারি 
পুগর্ক্ষে বেষ্িত। হে ছিজোভম্গণ | নানা 



সগ্তমোহ্ধ্যায়ঃ | ই 

বকুল্যাং সমাসাদ্য দক্ষিণোদধিগামিনীম্। 'জৈমিনিরুবাচ। 
রেখামহানন্যোর্মধ্যে দেশঃ প্রতিষ্ঠিত; ॥ ২৭ সাধু সাধু ছবিজশ্রেটা যৎপৃচ্ছধ্বৎ পুরাতনমূ। 
ত্র পুণ্যায়তনে ক্ষেত্রাণি সুবহম্যপি। সর্বপাপহরৎ পুণ্যৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদৎ শুভমূ ॥ ৪ 
বং বতীর্ঘযাত্রায়াৎ বর্ণিতানি ময় দ্বিজাঃ। .  চরিতং তন্ত বক্ষ্যামি তথা বৃত্তৎ কৃতে যুগে। 
বর্গ সাম্প্রতং হেষ কথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮ শুণুধবং মুনরঃ সর্ষে সাবধান! জিতেজ্িয়াঃ ॥ ৫ 

ইতি উত্কলখণ্ডে হষ্ঠোহধ্যায়: ৬ আদীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্রছায়ে! মহানৃপঃ। 
হ্র্ধ্যবংশে স ধর্মাত্বা অঃ পঞ্চমপুরুষঃ॥ ৬ 
সত্যবাদী সদাচারোহ্বদাতঃ সা্তিকাগ্রশীঃ। 

সপ্তমৌহুধ্যায়ঃ | যায়াৎ সদ! পালয়তি প্রজাঃ শ্বা ইব স প্রজাঃ 1 
মুর উচু। অধ্যাত্ববিজ জ্ঞানশৌগঃ শূরঃ সংগ্রামবর্ধন:। 

,গন্ যুখে স তু মুনে ইন্তছ্ায়োহভব্বপঃ।. সদোদাত: সদা বিপ্রপুজকঃ পিতৃভক্তিমান্॥ ৮ 

সিন দেশেহস্ত নগরৎ কথং বা পুরুযোততম ॥৯ অপ্ঠাদশহ বিদ্যা বৃহস্পতিরিবাপরঃ। 
(হা চ বিফোঃ প্রতিমাং কারয়ামাস বা কথম্ব। এবর্যো নুরাধীশঃ কুবেরঃ কোষসক়ে॥ ৯ * 
গরতৎ সর্ববৎ বিস্তরতঃ কথয়ন্ব. মহামুনে ॥ ২. রূপবান্ হভগঃ লীলো ছাতা তো প্রিয়ংবদঃ। 

বাথাতখ্যেন সর্বজ্ঞ পরৎ কৌতুহলং হি নঃ॥ ৩ যষ্া সমস্তধজ্ঞানাৎবরদপ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ॥ ১০ 

[ক্ষলতা ও বিবিধ পর্বত ও নদী দ্বারা পরি- হে থবিজশ্রেষ্ঠগ্রণ ! সাধু সাধুঃ আপনার! 

ষ্টিত এই উৎকল দেশ নিথিল দেশের মধ্যে আমার দিকটে যে সর্ববপাপহর পবিত্র ভোগ- 
বৃতি উত্তম । ১১-:২৬ মোক্ষপ্র্থ শুভ পুরাতন কাহিনী দ্িজ্ঞাসা 
এই দক্ষিণমুদ্রগামিনী খিকুল্যানদী করিলেন, সেই কাহিনী, সেই ইন্্রহায় রাজার 

অবধি করিয়া উত্তরবর্তিনী ন্বর্ণরেখা ও মহা* লই রি ও সন 
'দীর মধ্যে যাবৎ প্রদেশ আছে, তৎসমুদার | আপনাদের নিকট কীর্তন করিতেছি ১--হে 

দেশ পূরুষোতম-ক্ষেত্র। হে ছ্িজগণ! এই জিতেক্তিয় মুনিগণ! আপনার। মকলে একাগ্র- 

বিত্র দেশে বহুতর ক্ষেত্র আছে) ইহা আমি ৮ ৯৭ ৪1 প্র 

/তীধযাতর-প্রসঙ্গে তোমাদের নিকটে পূর্বে | জৈমিনি কহিসেন, হে মুনিগপ! সত্য- 

চুধলিয়াছি ণ ইহ € ৫1 যুগে হুর্ধ্যবংশে জাত ইন্তরছ্যয় নামে এক রাজ। 
স্বলিয়া ক রর রস রগ ছিলেন। সেই ধর্খাত্ব। ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ । ৬ 

তিনি সত্যবাদী, সদ্দাচারী, নিষ্পাপ ও 
বট অধ্যায় সমাপ্। সাত্তবিক শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রজার্দিগকে স্তায়পরতা 

মহকারে সন্তানের হ্যায় পালন করিতেন ॥ ৭ 
হে মহর্ষে! কোন্ যুগে সেই ইজছৃয় সেই ইন্্রছাক্স ভূপতি আত্মতত্-জ্ঞাম- 

মাজা হইয়াছিলেন? কোন্ দেশে ইহার চচ্চ'নিরত, সংগ্রামে বিজয়ী বিখ্যাত বীর, 
গর? এবং তিনি কি প্রকারে পুরুষোস্তম- সর্বদা উদৃষোগী, সর্ব! ব্রাক্ষণপুজক এবং 

ক্ষত্রে গমন করেন ও কি নিমিত্ত বিষুর পিতৃভক্ত। তিনি অষ্টাদশ বিদ্যায় দ্বিতীয় 
প্রতিমা! নির্বাণ করিয়াছিলেন? এই সকল বৃহস্পতি, খ্রশ্থর্ধ্যে অমরেজ্, এবং ধনসঞড়ে 
বথার্থরপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন, আমা- ঝুবের। তিন রূপবান্, হুতভগ, হুশীল, দাতা) 
দর তদূরৃতান্ত শ্রধণে অত্যন্ত কৌতুহল -______-_ 
ইয়াছে। ১--৩ * কোপসফয়ে ইতি আদর্পপাঠ:। 



৩৬ 

বল্পভো নরনারীণাং পৌর্ণমান্ত/ং যথা শশী । 
আদিত্য ইব ছু্রেক্ষ্যঃ শত্র ক্ষযক্ষমন্করঃ ॥ ১১ 
বৈষ্বঃ স্তাদম্পনে। জিতক্রোধো জিতেজিয়ঃ। 
রাজহুয়ং ক্রেতৃবরৎ বাজিমেধসহঅকমূ ॥ ১২ 
টা পরমঃ শ্রীমান্ মুহুক্ু্ধন্্রতৎপরঃ। 

বং সর্বগুনোপেতঃ পৃধিবীৎ পালয়ন্পঃ ॥ ১৩ 
বত নাম নগরীৎ মানবে ভূবি বিশ্রুতামূ। 
উবাস সর্ধবরতবাচ্যাৎ দ্বিতীয়ামমরাবতীম্ ॥ ১৪ 
অত্র ছবিতে! নরপতিধিষে৷ ভক্তিমনুত্তমামূ। 
চকার মদলা বাচা কন্মণ! পরমাতুভাম ॥ ১৫ 
এবং প্রবর্তমানোহসৌ কদাচিৎ শ্রীপতেবিভোঃ 
পুজা ।ময়মাসাদ্য দেবা্চনগৃহাভ্তরে ॥ ১৬ 
বিদ্বস্তঃ কবিভিশ্চৈব তীর্থধাত্রাপ্রপঙ্গিভিঃ | 
দৈবজ্ঞেঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ সার্ধৎ পুরোহিতমুপস্থিতমূ ॥ 
আদতে ব্যাক্গহারেদৎ জ্ঞায়তাৎ ক্ষেত্রমুত্তমমূ। 
যত্র সাক্ষাৎ জগন্নাথং পণ্যাম্যেতেন চক্ষুষা॥ ১৮ 

ভোক্তা, প্রিবভাষী, নিখিল যজ্ছের অনুষ্ঠান কর্ত।) 
ব্রহ্মণ্য, সত প্রতিজ্ঞ, পুর্ণিমার পুর্ণচন্ধের ন্যায় 
নরনারীর প্রিয়পাত্র, হুর্ধের স্তায় ছুনিরীক্ষা, 
শক্রুপক্ষের ক্রতিকর, বৈষ্ণব, সত্যপরায়ণ 
জিতক্রোর ও জিতেক্িয়। পরমধার্ম্িক ভ্রীমান্ 
ইজজছ্যয় মহারাজ মুক্তিকামনায় রাজশুয় 
মহাযজ্ঞ এবং শত অশ্বমেধ ধজ্ঞ করিয়া ছুলেন। 

এইরূপ সকণ-গুপবিশিষ্ট পৃথিবীপালক সেই 
রাজা ছিতীয়৷ অমরাবতীর স্তায় সর্ধবরতুযুক্তা 
হুবিখযাত। অবস্তী নগরীতে বাম করিতেন । ৮১৪ 

তিনি সেই নগর থাকিয়া কায়মনোবাক্যে 
বিষুর প্রতি অচলা ও পরম অন্ভুত ভক্তি 
প্রকাশ করিতেন। এই প্রকারে বর্তমান দেই 
নরপতি একদা নেবাচ্চনগৃহে শ্রীপতি বিসুর 
পুজা সময়ে, বি ম্দ, কবিগণ ও ভীর্ঘযাত্রা" 
্রস্তাবকারী 'দৈধজ্ঞ ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতির সহিত 
উপস্থিত পুরোহিতকে সমান্ধরে জিজ্ঞাসা করি. 
লেন, জানেন্ উত্তম ক্ষেত্রধাম কোথায় ? যেধানে | 
সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে এই চ্খুচ্দ্বণরা দর্শন 
বর।যায়। ১৫৮৯৮ 

| স্পর্শে ব্র্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়। 

উতৎ্কলখণগুয্ । 

। এবমুক্তো হৃপাগ্র্েণ বৈষবেন পুরোহিতঃ। 
তীর্ঘযাত্রিরজং পশ্ঠানুবাচ প্রশ্রয়, বচ:॥ ১৯ 
ভে| ভোস্তীর্ঘাটনব্যগ্রা ধার্মিক! দেশকোবিদাঃ। 
যদাদিশতি দেবোহয়ং যুস্বাভিস্তৎ শ্রুতং কিল॥ 
বিজ্ঞায় তদভি প্রায়ৎ কশ্চিৎ সুবহুতীর্থগঃ । 
উবাচ বাগ্মী রাজানং বদ্ধাগলিপুটো মুদধা॥ ২১ 
রাজনননেকতীর্থানি ব্যাচারিষমহৎ প্রভে|। 
ূ আ শৈশবাৎ ক্ষিতিতলে শ্রুতান্ান্তৈপ্চ তীর্থগৈঃ ॥ 

,| ওডুদেশ ইতি খ্যাতে বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে। 
দক্ষিণন্তোদধেস্তীরে ক্ষেত্রং,্রীপুরুষে্তমমূ ॥ ২৩ 
তত্র নীলগিরির্নাম সমস্তাৎ কাননাবৃতঃ। 
তক্তোৎসঙ্গে ক্পবুক্ষঃ সমস্তাৎ ক্রোশসম্মিতঃ ॥২৪ 
বন্য চ্ছায়াৎ সমাক্রম্য ব্রহ্মাহত্যাং ব্যপোহতি। 
তস্ত পশ্চান্দিশি খ্যাতৎ কুণ্ডং রৌহিণসংজ্ঞকমূ ॥ 

পুরোহিত সেই বিষ্ুভক্ত নৃপশ্রেষ্ঠ কর্তৃক 
এই প্রকার জিজ্ঞামিত হইয়া তীর্থযাত্রিদিগের 
প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সপ্রশ্রন্ প্রশ্ন করিলেন। ১৯ 

হে তীর্থযাত্রিগণ ! আপনার! সর্বদা তীর্থ 
পর্যটনে ব্যগ্র ও ধান্মিক এবং বহুদেশদশাঁ, 
এই নরদেব যাহা আদেশ করিলেন, তাহা কি 
আপনার! শুনিয়াছেন ? ২০ 

কোন বহুত্ীর্থগামী বক্তা এক ব্যক্তি সেই 
পুরোহিভের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বদ্ধা-. 
গলি হইয়! হর্ধপুর্ধক রাজাকে বলিলেন, 
হেরাজন্! আমি শিগকাল হইতে এই 
ভূমগ্ডুলে অনেক ভীর্থ বিচরণ করিয়াছি এবং 
অন্তান্ত তীথগামী ব্যক্তির নিকটেও গুনিয়াছি 
যে, এই ভারতবর্ষে বিধ্যাত ওডুদেশে দক্ষিণ 

সমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম নামে উত্তম ক্ষেত্র 
আছে। ২১২৩ 

তাহাতে নীলগিরি নামে এক পর্বত 
আছে। তাহার চতুদ্দিক্ নানা বলে আবৃত; , 

। তাহার অঞ্কভাগে চতুর্দিকে এক ক্রোশ 
| পরিমাণ এক কঙ্গবৃক্ষ আছে, ও বৃক্ষের ছায়া- 

তৎপশ্চিমে 
রে।হিণ নামে বিখ্যাত এক কুণ্ড আছে, এর কুগড 



সপ্তমোহধ্যায় | 

তৎ পুর্ণ কারপাভোভিঃ স্পর্শনাদেবমুক্িদমূ। 
ত্ত প্রাকৃতটমাস্থায় নীলেম্্রমণিনির্মিতা ॥ ২৬ 

তনুঃ শ্রীবাহুদেবস্ত সাক্ষা নুক্তিপ্রদাত্থিনী। 
তত্র কুণ্ডে তু যঃ দাতা দৃষ্টা তু পুরুষোত্তমম্থ ॥ ২৭ 
অশ্বমেধসহত্রস্ত ফলং প্রাপ্য বিমুচ্যুতে | 
তত্রান্তে আশ্রমশ্রে্টঃ খ্যাতঃ শবরদীপকঃ ॥ ২৮ 

পশ্চিমায় ৎ দিশি বিভোর্বেষ্টিতঃ শবরালয়ৈঃ। 
যম্মাদেকপদীঘলার্গে। যেন বিষ্ত!লয়ং ব্রজেৎ ॥ ২১ 
যত্র সাক্ষাজ্জগননাথঃ শঙ্খ-চত্র-গদাধরঃ। 
জ্তুনাং দর্শনানুক্তিৎ যে] দদতি কৃপানিধিঃ ॥ ৩০ 
তত্রোধিতৎ ময়। রাজন্ বর্ধৎ রা পুরুষোন্তমে। 
তুষ্টর্ঘৎ দেবদেনন্ত ব্রতিনা বনবাসিন! ॥ ৩১ 
প্রতিরাত্রং ভগবতো দর্শনায় নিবৌকসামু। 
আগতানাধ মহারাজ দিব্যগন্ধে! হমানুষঃ ॥ ৩২ 
নানাস্ততিনচঃ বল্স-পুষ্পবৃষ্টিশ্চ লভ্যতে। 

কারণদলিলে পূর্ণ এব দর্শনমাত্রেই মুক্তিপ্রদ ; 
এ কুণ্ডের পুর্ববত.ট নীলকাস্তমণিনির্দ্িত ভগ- 
বান্ ঝাহুদেবের মুর্তি আছে, উহ1 সাক্ষাৎ 
মুক্তিপ্রদ। যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া 
পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে সহত্র অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়৷ মুক্তিলাভ করে। 
তাহার পশ্চিম দিকে শবরদীপক নামে বিখ্যাত 
একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম অ'ছে, উহ1 শবরজাতির 
গৃহসমূহে বেষ্টিত। ঘেই স্থান হইতে বিষুর 
আলয়ে গমন কর! যায়, এরূপ একটা” এফপদী 
পথ আছে, যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথ শঙ্খচক্র 
গদা ধারণপুর্র্বক অবস্থিতি করিতেছেন, সেই 
কপানিধি দর্শনমাত্রে আীবগণকে মুক্তি বিতরণ 
করিয়া থাকেন। ২৪--.৩০ 

হে রাজন! আমি এক বৎসর দেবদেবের 
তুষ্টির নিমিত্ত বনবানী তপহ্বী হইয়! সেই 
পুরুযোস্তমে বাস করিয়াছিলাম, তথায় ভগ্গ- 
বানের দর্শন নিমিত্ত প্রতিরাত্রিতেই আগত 
দেবতা সকলের একটি অমানুষ গন্ধ প্রাপ্ত 
হ্ | ৩১৩২ 

তথায় অনবরত বিবিধ প্রকার স্ভতিবাক্য 

৩১ 

মহিমৈধ ন কুত্রাপি বিষ্ণেঃ স্থানে প্রকাশতে ॥৩৩ 
পৌরানিকী প্রবৃত্তি শ্রুতা তত্র মহীপতে। 
ধায়মো মাধব দৃষ্্ তীধ্যগ্দেহোহুপ্যমুচ্যাত ॥ ৩৪ 
নাধিকারী পুণ্য?ত্যে জ্ঞানহীনোহপি পার্থিব। 
তৃষণর্তো রৌহিণে কুণ্ডে জলং পাতুং সমাগতঃ ॥ 
তাক্া কালবশাৎ প্রাণান্ বিষুসারূপ্যমাপ্তবান্। 
অহমাসন্ পুরা মূর্থস্তৎপ্রসাাতু সাম্প্রতম ॥ ৩৬ 
অষ্টাদশহর বিদ্যাহ শেষো ন স্তান্মমাপরঃ | 

মতিশ্চ নির্মল] জাত! বিষুৎ পশ্ঠামি নাপরমূ ॥৩৭ 

তব যন্মাপ্বিস্ুভক্তোহসি সততঞ্চ দৃঢব্রতঃ। 
অতস্তবোপদেশার্থমাগতোহহৎ তান্তিকে ॥ ৩৮ 
নো ধনং ন চ ভূমিঞ্চ তৃত্তঃ সম্প্রাথয়েহ্ধুন]। 
ব্যলীকমেতম্মা বুধ্য তত্রস্থং শ্রীধরৎ ভজ ॥ ৩৯ 
এবমুত্। তু জটিলঃ সর্বেষাং পশ্ততাং তদ। 

উদৃ.বাধিত ও কল্পবৃক্ষের পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। 
এইবূপ বিষুর মহিমা আর কোনও স্থানে দেখ 
যায় না। ৩৩ 

হে মহীপতে! সেই স্থানে একটি প্রাচীন 
বার্তা শ্রংণ করিয়াছিলাম যে, একটি কাকপক্ষী 
তিথ/কূজাতি হইয়াও মাধবকে দর্শন করিয়া 
মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ৩৪ 

হে পার্থিব! জ্ঞানহীন পক্ষী পুণ্যকতে 
অধিকারী নহে, তথাপি তৃষণযু্ত হইয়া রৌহিণ 
কুণ্ডে জলপান করিবার আশায় আগিয়! কাল- 
বশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বিষু্ধপ প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। আমিও পুর্ধকালে মুর্খ ছিলাম, ইদানীং 
তাহার প্রপাদাৎ অগ্লাদশ বিদ্যায় আমার আর 
শেষ নাই । আমার বুদ্ধি নিশ্খল হইয়াছে, 
আমি সকলেতেই বিশ্তরূপ দর্শন করি, অন্যরূপ 
দেধি ন!। আপনি বিশ্ুক্ত এবং সতত দৃঢ়ত্রত, 
এইজন্। আপনাকে উপৃদ্ধেশ দিবার নিমিত 
আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপ্মনার নিকট ধন 
ও ভূমি প্রার্থনা করিতে আলি নাই, আমার 
এই কথা অপীক বিবৈচন! না করিয়। পুরুষে! 
সমস্থ পুক্ুযোতমকে ভজঙগা! কর। ৩৫---৩৯ 

সেই জটিল তপন্বী এই উপদেশ দিয়া 



৩২ 

অন্তর্ধানং জগমাণ্ড রাজ! পরমবিম্ময়মূ ॥ ৪০ 
অবাপ্য ব্যাকুলমতিঃ কথং মে নির্বহেদিতি। 
পুরোহিতমুবাচেদং তন্সৈবার্থন্ত সাধনে ॥ ৪১ 

ইন্জছ্যুম উবাচ। 
মম ধর্ার্থকামা হি তৃদায়ত। ছিজোত্বম। 
অবিরুদ্ধস্ততপ্রসাদৎ ত্রিবর্গঃ জাধি তো ময়! ॥ ৪২ 
অমাসুষমিদৎ বৃত্তৎ শ্ুত্দোলীমমা চুষাৎ। 
ুদ্ধিভ্বরধ়তে তত্র যত্রান্তেহসৌ গদাধরঃ ॥ ৪৩ 
ইন্দানীকেন্ছিজ শ্রেষ্ঠ তৃমত্রার্থে যতিষ্যাসি। * 
চতু্র্্ত সমপর্ণ; প্রাপ্ত স্তাৎ সান্গ্রতৎ ময়া ॥৪৪ 

পুঃরাহিত উবাচ। 
বাঢ়মেতৎ করিস্ামি যথা ড্রক্ষানসি কেশবমৃ। 
চন্মাচ্ছা্দিতচ্কুর্ভাং সাক্ষামুক্তিপ্রদৎ বিভুমু ॥ ৪৫ 
এবমত্র ধতিব্যমি তত্র সর্ব যথা বয়ঘৃ। 
বৎস্যাবঃ হুমহাপুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুযোত্তমে ॥ ৪৬ 

সকল দর্শকণিগের নিকট হইতে সত্বর অন্তর্ধান 
হইলেন। রাজ নিতান্ত বিস্ময়ে ব্যাকুলচিত্ত 
হইলেন যে, আমি ইহা কিরূপে নির্ব্ধাহ 
করিব। . এইরূপ চিস্তা করিয়া তাহা সাধনের 
জন্ত পুরোহিতকে বলিলেন, হে ছিং:জাভম! 

ধরব অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ তোমার অধীন। 
তোমার প্রসা্দাৎ অবিরোধে আমি এ ত্রিব্গ 
সাধন করিয়াছি । ইদ্দানীং অমানুষ হইতে 
অমানুষিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়।, যে স্থলে সেই 
গঙ্দাধর আছেন, তথায় আমার বুদ্ধি সত্বরগামিনী 
হইয়াছে । অতএব হে দ্বিপশ্রেষ্ঠ | এইক্ষণে 
আপনি ধদি এই নিমিত্ত বিশেষ ত্র করেন, 
তাহ। হইলে সম্পূর্ণ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতে 
পারিব। ৪০.-৪৪ 

পুরোহিত কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞ! করি- 
তেছি, যাহাতে সেই সাক্ষাৎ মুক্তিদ্বাতা৷ কেশ- 
বকে চর্চুর্ঘারা দর্শন করিতে পাও, তাহা 
আমি অবন্ট কিব। ৪৫ 

দেই মহাপুণ্য পুরুযোত্তম-ক্ষেত্রে আমনা 
দকলে গমন করিয়া তাহাতে বাদ করিতে পারি, 

* পাঠাত্তরং--গমিষ্যদি। 

সাফল্যৎ কিমতে। বাজন্ জন্মিনো জন্মনো ভষেৎ 
পুরুষ তমসঃ পারং সাক্ষাদৃদ্রক্ষাতি মানব; ॥ * 
ভ্রাতা বিদ্যাপতির্নাম কনীয়ান্মে ব্রজিষ্যতি।  " 
দেশভ্রমণশীলৈশ্চ চারৈঃ সহ তবাধুন! ॥ ৪৮ 
তত্র গত্বা জগন্নাথ দৃষ্টা সচ গিরৌ যথা। 
কটকাবাসসংস্থানৎ ? ভূপ্রদ্দেশং প্রমায় চ॥ ৪৯ 
তুরণৎ প্রবৃতিম[নেতা শ্রেয়োহম্মাকং হ্বিষ্যতি। 
তণ্ত তথ্ঘচনং শ্রত্বা রাজা পুনকুবাচ্হ ॥ ৫০ 

ইন্জ্যয় উবাচ। 
সাধু বর্ধন সমাধায় বাবসায়ে। বিচারিতঃ। 
অহং প্রথমতোহপ্যেতৎ জরতবৈব কৃতনিশ্চয়ঃ ৫১ 
তত্র ক্ষেত্রে ভগবতঃ সন্গিধৌ নিবসাম্যহমূ। 
তদ্গচ্ছতু ভবদৃত্রাত যথে্টং সাধগ্িষ্/তি ॥ ৫২ 
ইত্যুক্রা ভঃপুরে রাজা প্রবিবেশ মুদ্বান্থিতঃ | 
পুরোহিতোহুপি তান্ সর্বান্ যথাবদনুপুর্ববশঃ 8৫৩ ? 

সেইরূপ যত্ব করিব। হে রাজনৃ! যাহারা 
এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়ছে, তাহাদিগের জন্মের 
ইহা অপেক্ষ। আর কি ফললাভ হইবে ? সেই 
তমোগুণাতীত পুরুষকে মনুষ্য হইয়া সাক্ষাৎ 
দর্শন করিবে। ৪৬ ৪৭ 

ইদ্দানীং তোমার দেশভ্রমণলীল চরগণের 

সহিত আমার কমিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি গমন 
করিবেন। ৪৮ 

দেস্থানে গমন করিয়া সেই নীলগণি'রতে 

জগন্নাথ দর্শন করিয়া কটক দেশে বামোপ* &- 
যোগী স্থান নির়্পুর্র্বক শীগ্রই সংবাদ আফিলে 
আমািগের ইষ্টনিদ্ধি হইবেক। তাহার সেই 
বাক) শ্রবণ কারয়া রাজ! পুনর্্ধার বলিলেন, 
হে ব্রক্ধন! আপনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন, . 
আমি শ্রবণ মাত্রেই সেই ক্ষেত্রে ভগবানের 
নিকট বাস করিব নিশ্চয় করিয়াছি, অতএব 
তোমার ভ্রাতা তত্র গমন করিয়। ইষ্ট সাধন 
করুন্। ৪৯-৮৫২ রি 

রাছ। ইহ! বলিয়। অস্তঃপুরে হর্ধঘিতচিত্তে 
গমন করিলেম। পুরোহিতও সেই সকল 

* পাঠাস্তরংশডক্গ্যসি মাধবম। 
+ পঠীস্তররং--কণ্টকাবাসবংস্থানং। 

1... শাল. 

] 



সপ্তমোহ্ধ্যায়ত। ৩ 

জাজ্জয়। পুজরিতা প্রাহিণোহ স্ব শ্বমাশ্রমমূ্ ॥ বন্নামসন্থীর্ভনতস্ত্রিধাংহচ, 

শা ০ চ দৈবজ্ঞবিধিনিশ্চয়ে ॥ ৫৪ ূ সঙজ্যঃ রে স্মরতাং প্রয়াতি। 

্রস্থাপয়ামাদ তা কৃতববস্ত্য়নং দ্বিতৈঃ | তমব্য বিশ্বেশ্বরমপ্রমেয়ং 

অথ সর্ষে প্রাত্যহিকৈঃ পুষ্পন্তন্দনমাস্থিতম।৫৫ সাক্ষাৎ করিষ্যামি গিযৌ বসন্তমূ ॥ ৬১ 

ততঃ সংগ্রস্থিতে বিপ্রাঃ স তু বিদ্যাপতিদ্থিজ:। সস 

মন্দ! চিন্তয়ন্ দেবং মার্গে স্তন্দনমাস্থিতঃ ॥ ৫৬ পদে পদে ছুঃখমুপা রঃ | 

অহে! মে সফলং জম্ম সুকল্যা শর্বরী চ মে। তমঃপ্রকাগুপ্রভবং কদা 

্রক্ষ্যামি যন্াবতো মুখপদ্রমধাপহম্ ॥ ৫৭ | নাস্বাশ্রিতং কর্মভিরেতি নাশম্ ॥ ৬২ 

শ্রবণাদ্যৈরুপারৈ্ধং যতমান। অহনিশয। আরাধ্য হুপ্মৎ ন্বগুহানিবালং 

পশ্যান্তি যতযস্তত্র পুণ্ডরীকে ব্যবস্থিতমূ ॥ ৫৮ যং পঞৰ্চকোষাবৃতমাস্ত্সংস্থম ৷ 

তমদ্ধয নীলশিখরিশূক্গস্থৎ ব্ভ্ুতৎ বু | বেদাস্তণীরাহ. ন চাপি ব্দেং 

বপুঃসম্বন্ধহরণৎ সাক্ষাদৃতক্ষ্যামি চক্রিশমৃ॥ ৫৯ বন্দে স্ববিদ্যৈকনিবেদ্যমাদ্যম্ ॥ ৬৩ 

আতিস্মৃতীহাসপুরাপবাক্যে- বরহ্ধাগুমালাকলিভানুলোমং 

ধর্রপমাস্থাপস্থিতুং ন শক্যমৃ। সহঅমুর্ধাজ্তিতৃশং পুরাণমূ। 

তৎ শ্রীনিধে রূপমৃষ্টপূর্ববং নিঃশ্বাসবাতোখিত-বেদরাশিং 

রা তরিষ্যামি ভবান্ুরাশিম্ 1 ৬০ সর্বপ্রপঞ্চেশমহৎ প্রপন্থ্ে ॥ ৬৪ 

| মায়া নির্শিতকুটমেতৎ 

ৃ 

বাক্তিকে রাজজ্ঞোক্রমে যথাযোগা সন্মান করিয়া 
স্বীয় শ্বীয় আশ্রম হইতে ধাত্র! করাইলেন এবং 
ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে স্বস্তায়নপুর্বক শুভক্ষণে 
প্রেরণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনভ্তর বিশ্বস্ত 
লে!ক কর্তৃক পথে আনীত পু্পক'রধে আরো- 
হণ করিয়া বিদ্যাপতি মনে মনে জগন্নাথ দেবকে 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন। ৫৩---৫৬ 

আহে! ! আমার জন্ম সফল হইল; আজ 
আমার রজনী হুপ্রভাত৷ হইয়াছে, যেহেতু 
ভগবানের পাপনাশক মুখপ্ঘ দেখিতে পাইব। 
ধাহাকে শ্রবপাদি উপায় ছারা যতিগণ যত্ববান্ 
হইয়! দিবারাত্তি দর্শন করিতেছেন, অদ্য আমি 
সেই নীলগিরির শৃ্জেতে শ্বেতপরস্থিত মুক্তি. 
দ্বাডা চত্রেধারী পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন 
করিব। ৫৭-.৫৯ ্ 
রি শ্রুতি, এর ইতিহাস ৮০০৭৭ 

ররূপ করা বায় না, নিধির 
অপূর্ব অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া সংসার. 
লাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। ৬৪ 

সষ্িকষয়স্থানবিলাসি রূপমূ। 

বাহার নাম কীর্তন ও স্মরণে ভ্রিবিধ পাপ 
ৰ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নীলাচলে অবস্থিত সেই 
অপ্রমেয় বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিব । ৬১ 

ধাহার পদ্পদ্বের স্মরণ ব্যতীত কোন 
| কর্খেই সুখ নাই, পরস্থ পদে পদ্দে হুংখ ; অসৎ 
কর্মজনিত পাপ ধাহার পা্-পদ্ম সন্ধানরহিত 
( যাগযঙ্ঞার্দি) কর্ম দ্বারা কখনই বিনষ্ট হয় 
না। বেদাভ্তবাদী অনেক আরাধনা! করিয়া 
ধাহাকে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত 
আত্মগুহা-নিবাী অনির্ধচনীয় বলিয়া মির্দেশ 
করেন, পরস্ত স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না. 
আমি সেই একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা-জ্ঞেয় সরধ্ধাদি. 
দেব জগন্নাথকে বন্দনা করি। ৬২।৬৩ 

ধাহার লোমে লোমে বক্ষাগুমাল।, ধাছায 
নিশ্বাসবায়ু দ্বার৷ বেদরাশি উত্থিত হইয়াছে, 
যিনি সহ্মস্তক সহঅপদ এবং সহরচচ্ু, 
সেই সর্ধপ্রপঞ্চের অধীশ্বর দেষ জঙগগন্নাধকে 
আশ্রয় করি। ৬$ 

এই জগতপ্রপঞ্চ ধাহার মায়ায় হুষ্ট হুইয়! 
হৃব্া এবং স্থিতি-বিনাশধীল 



৩৪ 

নিরূপিভারোপিভচ্যেরূপ- 
স্বরূপহীনৎ প্রণবন্রপমূ॥ ৬৫ 
তির্যাকৃতৃষাশান্তিনিমিততোহুপি 
যরৃচ্ছয়া যৎ সবিধং প্রয়াতঃ। 
দেহেন তেনৈব ন্বরূপমুক্তি- 
মব।প তং দৃষ্ট্যাতিধিং করিষ্যে ॥ ৬৬ 
অহে। অহো মে খলু ভাগ্যশংসী 
যংকোটিজ ্ মার্ডিতপুণ্য এক: 
সমুখিতে। মে খলু চম্রদৃগৃভ্যাং 
বিলোকয়িষ্যে জগণ্ার্ষিকন্দম্ ॥ ৬৭ 

ইখৎ সকিম্তয়ন্ বিপ্রঃ প্রহষ্টেনাস্ত রাতুন]। 
অতীতং বহমধ্বানৎ নাবুধ্যদ্রথবেগতঃ ॥ ৬৮ 
দনমধ্যে ব্যতিক্রান্তে লহ্যিতে বহুবাসরে। 
বরথন্তদৃশ্ঠতাগ্রে তু দেশে। ভূবনমন্গলঃ। 
ওডসংজ্ঞন্ত ভো৷ বিপ্রাঃ ক্ষিতিমণ্ডুলপা বনঃ ॥ ৬৯ 

ইখং পশ্ঠন বনাস্তাঙ্গি গিরিহুর্গাংশ্চ মার্গকান্। 

আরোপ হারা অজ্ঞ লোকে ধ|হাকে নশ্বর দারু- 

ময়রূপ বলিয়া. নিরূপণ করিয়া থাকে ; সেই 

উৎকলখগ্ডম্ 

অূ্য্যাস্ত ময়বেলায়াং মহানদব্যাত্তটেহভবৎ ॥ ৭০ 
অবরুন্ধ বখাদধিপ্রাঃ কৃত্বা চাহিকমাগতঃ। 
উপান্ত পশ্চিমাৎ সন্ধ্যাৎ দধ্যো স মধুহদনমূ ॥৭১ 
রথপৃষ্ঠে স্থিতো রাত্রিং গমন্থিতব। তরাষিতঃ | 
মহানদীং স্বমুভীর্ধ্য প্রাতঃকৃত্যৎ সমাপ্য সঃ 
চিন্তয়মেব গোষিন্দৎ প্রতস্থে বথমাস্থিতঃ ॥ ৭২ 

| পন্থা ভয়তো মার্গৎ শ্রোত্রিয়াণাৎ হি যজনাম্। 
,রক্ষবচ্চন্থিনাং বিপ্রা! গ্রামান্ যুপৈরলঙ্কুভান্ ॥৭৩ 
বিললৈম্যকাঅকব্গং যাবদায়াতি স বিজ: । 

। শখ-চক্র-গদা-পদ্বধারিণে। দদৃশে নরান্ ॥ ৭৪ 
জন্মাস্তরিতমাত্মানৎ বুবুধে দিব্যরূপিপমৃ। 
অবরুহা রথাতূর্ণৎ সাঙ্গ, প্রণিপত্য চ॥ ৭৫ 
হর্যাশ্রুপ্লুতনয়নো। নাহ্যৎ কিঞিদপস্ঠাত। 
কেবলৎ মনস! বিষুঃ পশ্ঠন্ বাহে চ ভে ছ্বিজাঃ 
এবং ব্রহ্মন যদ! বিপ্রো। ধ্যায়ন্ পশ্ঠন্ স্তবন্ হরিমূ 

০৪ 

দর্শন করিতে করিতে হৃরধ্যাস্ত সময়ে মহানদীর 
তটে উপস্থিত হইলেন। ৬৮৭০ 

হে বিপ্রশণ! বিদ্যাপতি রথ হইতে ভূমিতে 
অবরোহণ করিয়া আহিটক ক্রিয়। সমাপনানস্তর 

রূপবিহীন প্রপবরূপী জগদীশ্বরকে প্রণাম | সারংসন্ধ্া-উপাসনা সম্পন্ন করিকা। মধুহ্দনকে 
স্করি। ৬৫ 

ধাহখর সন্িধানে কাকপক্ষী তৃষ্ণাশীস্তির 
মিমি যদৃচ্ছাত্রমে গমন করিয়া সেই দেহ 
হইতে শ্বরপা মুক্তি পাইয়াছে, আমি তাহাকে 
দর্শন-পথের অতিথি করিব । ৬৬ 

আহা! আজি আগার কি সৌভাগ্য! ন' 
জানি পূর্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম; 
কোটিজন্মার্জিত পুপ্যরাশি আজি অপ্রকাশিত 
হইয়াছে, যেহেতু, জগতের আদি কারণ জগ- 
দীশ্বরকে অদ্য চর্মরচপ্ুত্বারা দেখিতে পাইব 1৬৭ 

বিদ্য।পতি হৃষ্টান্তঃকরণে এরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে রথবেগে হু পথ যে অতীত 
হইয়াছে, ইহ! অনুভব কহিতে পারিলেন ন!। 
হে বিপ্রগণ! বহু দিন গত হইলে অপরাহ্ন 
পথিমধ্যে ভূমণ্ডলের পবিভত্রতাজনক ও ভুবনের 
মননলকারক ওড্রন/মক দেশ সম্মুখে দৃষ্টি করি" 
লেন, এই প্রকারে বন, গিরি, দুর্গ ও পথ সকল 

চিন্তা! করিলেন এবং রথপৃষ্ঠে স্থিতিপুরব্বক রাত্রি » 
যাপন কৰিয়। শীঘ্র মহান্দী। পার হইয়া প্রাতঃ- 
কৃত্য সমাপনানগুর গোবিন্দকে চিন্তা করিতে 
করিতে রথে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন । তৎ্পরে 
উতয়দিকে পথ দর্শন 'করিতে করিতে একা. 
অব্মলভ্ঘন করিয়া শ্রোত্রিয়) যাজ্জিক ও ব্রহ্ম“ 
তেজন্বীদিণের যুপকাষ্ঠ দ্বারা শোভিত গ্রামে 
আগমন করিলেন, তখন তত্রস্থ নর 

সকলকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্রধারীরূপে দেখিতে 
ল।গিলেন। ৭১-+৭৪ 

তিনি নিজ দেহটারও দিব্রূপ দর্শনে যেন 
জন্মাস্তর হইল+ ইহা হ্িবেচনা করিলেন। 
বিদ্যাপতি রথ হইতে শীত আরোহপপুর্ধক 
তাহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কিলেন। ৭৫ 

হ্ধাঞ্রতিগ্ুতনয়ন হওয়াতে তিনি আর 
কিছুই দর্শন করিতে পার়িলেন না । হে দবিজ- 
গণ! তখন তিনি কেবল ছদয়ে বাহিরে 



সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অপস্তৎ কাননাকীর্ণং কল্সন্তগ্রোধভৃষিতমূ। 

৩৫ 

তত্র গা শনৈবিপ্রঃ প্রবিশ্ত বিনয়াহিতঃ। 
নীলাচলং লিধস্তৎ খং পশ্য তাং পাপনাশনমূ ॥৭৮ দবর্শ বিষ্ুভক্তাংস্ান্ শঙ্খচক্রগঞ্ধাধরান্॥ ৮৪ 

অত্যতুতৎং নিবপতিং সাক্ষাত্তনুভূতো হরেঃ। 

উপভ্যকায়ামারূঢঃ সমস্তান্মা্গন্ দ্বিজাঃ ॥ ৭৯ 
প্রণৃময শিরস৷ বিপ্রত্তস্থো বন্ধাজীলিস্ততঃ। 
ততো বিশ্বাবহুর্নাম শবরঃ পলিতাঙ্গকঃ ॥ ৮৫ 

মার্গং নলেভেবিপ্রোনো মুকুন্দালেকনোৎ্মৃকঃ অবপায় হবেঃ পু্জাৎ পুজাশেযোপশোভিতঃ 

অনুপাত শুতে! ভূমে কুশানাস্তীর্ধ্য বাগ্যত; ॥৮০ সংপ্রাপ্তে। গিরিমধ্যাভু তন্মিন্নেব ক্ষণে ছিজাঃ1৮৬ 

দর্শনে তন্ত দেবস্ত তমেব শরণৎ যয ॥  আলোক্য তং দ্বিজো হর্ধমুপযাতো ব্যচিত্তয়ৎ । 
ততঃ শুশ্াব বচনং গিরেঃ পণ্চাদমানুষমূ ॥ ৮১, এষ প্রাপ্তো হরে; স্থানাৎ শ্রান্তে নিম্মাল্যভূষিতঃ 
ভগবদ্তক্তিবিষয়ং সংলাপৎ কু্র্বতা মিথঃ। , | বৈষ্কবাগ্রয ইতে। বার্তাৎবিষ্ণোঃপ্রাঙ্দ্যামি দুল ভাম্ 
ততো বিদ্যাপতিহথ ক্টোহনুরংস্তজ্জগাম হ ॥৮২ * চিন্তয়্লিতি বিপ্রোহসৌ শবরেণাভ্যবাদয়ৎ +/৮৮ 
দদর্শ শবরাগাবৈর্বে্ি ত পরিতো থিজাঃ | 
ক্ষেত্রস্ত দ্ীপসংস্থানং খাতং শবরদ্দীপকম্ ॥ ৮৩ 

বিষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগি- 
লেন _--ব্রাহ্মণ এইরূপে বিম্ুর ধ্যান, কখন 
সাক্ষাৎ, দর্শন, কখন স্তব করিতে করিতে | 
কিয়ন্দুর গিয়া নীলাচল পর্বত দেখিলেন ;--এ 
পর্বত দর্শক্দিগের পাপনাশী, উচ্চতায় অন্র- 
ভেদী মধ্যে কল্পবট শোভিত, চতুঃপার্খে 
কাননশ্রেণী বেষ্টিত। এ পর্কাত অতি অদ্ভুত; 
সাক্ষাৎ, মুর্ভিমান্ বিষুতর বাসস্থান । ক্রম তিনি 
পর্বতের সমিকষ্ট ভূমিতে আরোহণ করিলেন, 
কিন্ত সেই মুকুন্দদেবদর্শনোত্নুক বিপ্র চারিদিক্ 
অনুসন্ধান করিপ্নাও পথ প্রাপ্ত হইলেন না। | + 

»তদনস্তর তিনি বাক্য-সং্যমপুবর্কক ভূমিতে " 
কুশপত্র বিস্তার কৰিলেন এবং তহুপরি শয়ন 
করিয়া সেই মুকুন্দ-দেবের দর্শনাকাভ্ষায় 
তাহার শরণাগত হইলেন। তৎপরে পর্ধতের 
পশ্চন্ভাগে যাহারা পরম্পর ভগবস্তক্তিবিষয়ের 
আলাপ করিতেছিলেন, তাহা্দিগের সেই 
অলৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনস্তর 
বিদ্যাপতি হু হইয়! সেই বাক্য অনুমরণ 
করিয়া! গমন করিলেন। সে স্থানে শবরজাতির 
বাসগৃহঙমূহে চতুদ্দিক্ বেষ্টিত, এবং শবরদিগক 
নামে বিখ্যাত ক্ষেত্রের দীপ সংস্থানটী দর্শন 
করিলেন। ৭৬--৮৩। 

₹* অন্ুনরংস্তৎ জগম বৈ। 

শবর উবাচ 
কু সমাগতো বিপ্র কাননাস্তঃ সুহস্তরমূ। 
ক্ষুতৃট্পরীতঃ শ্রান্ত্চ স্থমত্রাস্ততাৎ চিরম্ ॥৮৯ 
পাদ্যমাসনমর্থাঞচ দত! বিশ্বাবহৃদ্থিজমূ । 
উবাচ প্রশ্রয়গির! প্র।স্তত্যৎ প্রতিপাদয়ন্ ॥ ৯০ 

তিনি ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে বিনীতভাবে 
প্রবেশ করিয়া সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্বাধারী 
বৈষ্ণবদিগকে দর্শন করিলেন এবং তাহা" 
দিগকে প্রণামপুর্ধধক বন্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান 
করিলেন। পরে বিশ্বাবনু নামে এক জন বৃদ্ধ 
শবর হরিপুজা সমাপন করিয়৷ পুজাবশিষ্ট 
চন্দনার্দি দ্বারা শে/ভিত হইয়া গিরিমধ্য হইতে 
বিদ্য।পতির নয়নগোচর হইলেন। বিদ্যাপতি 
াহাকে দেখিয়। সহ্ষচিত্তে চিন্তা করিলেন, 
হরির স্থান হইতে শ্রাস্ত ও নিন্মাপ্যভৃষিত 
এই বৈষ্বশ্রেষ্টকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহার 
নিকট হুল্লভ' বিষুর বা্তী প্রাপ্ত হইব। এই 
রূপ চিস্তাকরণদময়ে শবর তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ৮৪--৮৮। 

হেবি্প্রি! তুমি কোথ! হইতে এই হুর্গম 
কাননে আগত হইয়াছ ? তুমি ক্ষুধা ও তৃষণতে 
কাতর ও শ্রান্ত, অতএব কিঞিৎকাল এই স্থানে 
মুখে অবস্থান কর। ৮৯ 

* বিশ্বাবনূ, পাদ্য, আমন ও অর্থ্য দিজকে 
অর্পণ করিয়া! প্রাস্ত্য দ্রব্যের উল্লেখ কৃরিয়া 
বিনম্ববাকেয নিবেন করিলেন । ৯০. 

* ভ্যভাবত' 



উষ 

ফলৈঃ পাকেন ঝ৷ বিগ্র প্রাণযাত্র। ভবেমতব। 
বততভ্যৎ রোচতে বিপ্র ময়। তছ্ৈ প্রদীয়তে ॥ ৯১ 

ভাগ্যৎ মমাদ্য ভগবন্ জীবিত সফলঞ্ মে। 

প্রাপ্তেৎসি বদৃগৃহৎ বিপ্র সাক্ষা দ্বিঞ্তুরিবাপরঃ ॥ 
ইতি ব্রবাণৎ শবরং প্রোবাচ ছবিজপুজবঃ। 
ন মে ফণৈর্ব! পাকেন কারধ্যৎ বৈষবপুজৎঃ॥ ৯৩! 
বার্থমাগতো! দূরাৎ সাধো তৎ সফলৎ কুরু। 
ইল্সহায়ন্ত নৃপতেরবস্তীপুরবামিনঃ ॥ ৯৪ ॥ 
পুল্পোহিতোহহং সংগ্রাপ্ো বিষের্শনল/ললঃ | ! 
রাজাগ্রে তৈর্ঘকানাং হি সমজেহবদরে শ্রুতমূ : 
তীরথক্ষেত্রপ্রদঙগেন কেনচিৎ প্রস্ততৎ ময়! ৷ * 
বখ! নিবেদিতং ক্ষেত্র, রাজাগ্রে জটিলেন বৈ ॥৯৬। 
আনুপুর্ব্যা চ তৎ্সর্ব্বৎ কথয়ামাম ল ছ্বিজঃ। 

হে বিপ্র! আপনি ফলদারা না পাক 
করিয়া আহার নির্বাহ করিবেন? আপনার 
যাহ! অভিরুূচি বলুন, আমি তাহাই প্রস্তত 
করিয়া দিব । ৯১ 

হে ভগবনৃ! অন্য আমার পরম ভাগ্য ও 
জীবন সফল হইল, যেহেতু সাক্ষাৎ অপর বিষণ 
স্বরূপ আপনাকে গৃহে প্রাপ্ত হইইলাম। ৯২ 

শবর এই কথ! বলিলে বিদ্্যাপতি কহি-, 
লেন, আমার ফলে ও পাকে কোন প্রয়োজন 

নাই। হে সাধ ! যে নিমিত্ত দূর হইতে আসি- 
যি, তাহ। সফল করুন। আমি অবস্তীপুরবাসী 
ইঞ্হ্যয় রাজার পুরোহিত, বিষুবর দর্শন মানসে 
আসিয়াছি। রাজদনিধানে তীর্থপর্যটকদিগের 

উৎকলখগ্ডম্ । 

ৃষ্্ী যাবল্নরপতে্বার্তাং নেষ্যামি দোঁহপাহম্ : 
নিরাহারো ধ্রুব সাধে! তম্মাং বিষ প্রদর্শর 1৯৮ 

ইতি উৎকলখণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ 

অকমোহ্ধ্যায়ঃ। 

জৈমিনিরুবাচ। 
' ই্াজত্তেন বিপ্রেণ শবরশ্িস্তধাকুলঃ। 
1 অস্মাকমুপজীব্যোহসৌ রহস্বস্থো জনা? ॥ ১ 
। উপস্থিতৎ নে! হর্দেবং যেন স্তাৎ সার্ধলৌকিকঃ 
| ৷ ন দর্শগামি চেথ্বিপ্রৎ শাপৎ মেহপৌ প্রদথান্ততি 8২ 
| সব্ধেষাৎ ব্রঙ্ষণে। মান্তে। বিশেষাদতিথিস্তয়মূ। 

৷ অন্মিন্ বিফলকামে তু ঘবৌ লোকৌ বিফলৌ মম 
এতরর্থং ততঃ সাধো রাজ্ঞ! চোৎকষ্িতেন বৈ। | এবং বিচারয়ন্ বিশ্বাবহঃ শব্রপুবঃ। 
প্রেষিতোহহৎ হ্দিৎ ড্রছুঁৎ অন্রস্থৎ নীলমাধবমূ। 

। জন্প্রবাধূৎ সম্মার পুরাপৎ শবরালয়ে ॥ ৪ 

যাছেন। আমি তাহাকে দর্শন করিয়া নরপতির 
নিকট সংবাদ লইয়! যাবৎ ন! যাইব, ভাবং- 
কাল নিশ্চয় অনাহারে থাকিব, হে সাধে! 
এই হেতুক আমাকে সেই বিস্তর দর্শন 
করাও । ৯৭ ৯৮। 

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 

জৈমিনি কহিলেন, বিদ্যাপতি এই কথ। 
কহিলে শবর চিন্তাকুলিত হইলেন যে, অহে!! 
আমাদিপের 'ছর্দেষ উপস্থিত হইল, যেহেতুক 
অম্মদীয় উপজীব্য ও উভয়লোকে াধন এই 
নির্জনস্থ জনারদন, ব্রাঙ্গণকে দর্শন করাইলে 

সমাজে কোন তীক্ষেত্রপরম্গে এই ভীর্থের | সকলেই জানিতে পারিবেক। যদি দেখিতে 

একটা প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছি, রাজসন্গিধানে | না দিই, তবে ব্রাহ্মণ আমাকে শাপ দিয়] গমন 
জটিল ধাহ! ব্যক্ত করিয়াছিলেন । ৯৩-_-৯৬ 

তিনি আমুপূর্ব্বিক সেই সকল কথা 
কহিরাছিলেন। এই নিমিভই হে সাঁধো! 
রাজ! উৎকটিও হইয়া আমাকে অত্রস্থিত 
নীলমাধব হরিকে দর্শন করিতে প্রেরণ করি- 

* শু । 

করিবেন। সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ মান, 
বিশেষতঃ ইনি অতিথি, ইহার অভিলাষ পুর্ণ 
ন। হইলে আমার উভয় লোকই বিফল 
হইবেক। ১.৩ 

শবরশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবহু এই বিবেচনা করিতে 
করিতে তথাকার প্রাচীন জন্প্রবাদ স্মরণ 

| করিলেন যে, এই স্থানে নীলমাধব ভূমিতলে 



অষ্টমোহধ্যায়ঃ ৷ 

-শ্ি্স্তছিতে দেবে ভূম্যন্তর্নীলমাধমে। 
শছায়ে। নরপতি; শত্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৫ 

ঝু্যবপুষা যোহসে। ব্রহ্মালোকং ব্রজেদপি। 
পাহস্মিন প্রজাভিরাগত্য বাজিমেধশতেন চ ॥ 

! দারুমরই বিষুধৎ চতুর স্থাপয়িষ্যতি। 

-স্ চেঞ্তাগামুৎপনত ব্রাহ্মপন্তাতিথেডূশম্ ॥ ৭ 

স্র্ধানৎ ভগবতঃ সন্নিধানমণো ভবেঘ। 

ঞরবেনৎ দর্শরিষ্যামি নীলেজমলিমচ্যুতমূ ॥ ৮ 
পৌর কন্তাপি কর্তব্যৎ দেবনির্ম্িতে ' 
এধৎ বিচাধ্য মনসা শবরশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ 
পাচ বিপ্রৎ পুরুতো ধ্যায়স্তৎ বিঞ্ুমব্যপমু। ১ 

| শবর উবাচ। 
সস্মাভিঃ পুর্বতে। হোষ উদ্ধন্তঃ শ্রুতঃ এব হি। 
হযে নরপতিরত্র বাধৎ করিষ্যতি & ১১ 

ততোহুপি ভাগ্যবাংস্্ং হি যদগ্রে নীলমাধবমৃ। 
+মষা পশ্ঠপি ব্রহ্মন্ এহি যামো হাবিত্যকাম্১২ 

পা আপ? শপ পপ পাপ পা 

অন্তহিত হইলে শক্রতুল্য পরাক্রমশালী ইন্দর- 
শায় নামে কোন নৃপতি ( ধিনি মনুষ্য শরীরে 
বঙ্ধলোক পধ্যস্ত গমন করিয়া থাকেন), 
পজাবর্গের সহিত এখানে আগমন ক'রয়। 

৪ 

ইত্যত্বা! তং করে খৃত্ব! বর্তীনা গহনৎ ষযৌ। 
উপধূযুপর্ত্বপারুহা শিলাবিষমবন্তন ॥ ১৩ 

একৈকনরগম্যে চ শিলাকণ্টকচুর্গমে । 
তমঃপ্রায়ে পথি গতৎ বোধয়ন্ বচম! ঘ্বিজমূ ॥১৪ 
ুহর্তাভ্যাৎ রৌহিণন্ত কুণ্ডঃ্াবিশভাং তটে। 
দস! মোহ রবীঘিপ্রৎ কুগুমেতদ্িজৌন্তম ॥ ১৫ 
রৌহিণাখ্ং মহাতার্থং কারণৎ সর্বপাথপাম। 
অত্র স্সাত্ব। নর যাতি বৈকুঠভবনং দ্বিজ ॥ ১৬ 
এতস্ত পুর্ব্বভাগেহসৌ কল্পস্থায়িবটে। মহান্। 
ছায়াৎ ষন্ত সমাক্রম্য ব্রন্গহত্যাং ব্যপোহতি 1১৭ 
এতয়োরভ্তরে ব্রহ্মন্ নিকু্তাভ্যস্তরস্থিত মূ। 

পশ্ঠ সাক্ষাজ্জগন্াথং বেদাস্তপ্রতিপার্দিতমূ ॥ ১৮ 
ৃষ্্রী জহীহি সকলৎ বিবিধং পাপসঞ্চমূ। 
ইত উর্থাৎ ন শোচন্য পতিতো! ভবসাগরে ॥ ১৯ 

জৈমিশিরুধাচ। 
স তু কুণডে দিজঃ স্সাত্বা সম্প্রহু্টমনাঃ সুধীঃ। 

-__--1 দৃরাৎ প্রণম্য শিরসা বচল! মনা হরিমূ। 

এই কথা বলিয়৷ শবরপতি বিদ্যাপতির 
হস্ত ধারণপুর্ধক অতি সন্কীর্ণ, কেবল একজন 
মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য, প্রস্তর এবং 

র্জ অশ্বমেধ'যাগপূর্রক বিজ্কে দরুময় | কণ্টকে আবৃত, ছূর্গম্য ও প্রায় অন্ধকারময় 
রূপে প্রকারচতুষ্য়্ে স্থাপন করিবেন। এই | 
মতিথি, ব্রাহ্মণের যর্দি অত্যন্ত ভাগ্য উপস্থিত 
শুইয়া থাকে, তবে অন্তর্দানপর ভগবানের 
শন প্রাপ্ত হইবেন। অতএব ইহাকে এই 
নীলেক্রমণিময় ভগবানের দর্শন করাইব,*যে 
হতু ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাতে লোকের 
চষ্টায় কিছুই হইতে পারে না। শবর পুনঃ 
বুনঃ মনে মনে এইরূপ বিবেচন। করিয়া! মেই 
অব্যয়-বিষুৎচিন্তাপরায়ণ পুরোবস্তাঁ ত্রান্মাণকে 
কহিলেন। ইন্রছায় নামে নরপতি এই 
ক্ষেত্রে বাস করিবেন, এ বৃত্তান্ত আমরা 
পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছি । তুমি যখন তাহার 

নীলমাধবকে শ্বচক্ষে দর্শন করিতে 
চলিলে, তন তুমি তাহা হইতে অধিকতর 
অগ্যবান্, অতএব হে ব্রহ্ষনন! আইস আমরা 
পর্ধতের উপরিভাগে গমল করি। ৪১২ 

পথে চলিলেন। এই পথে যাইতে বাইতে 
শবর কথায় কথায় তাহাকে প্রবোধ দিয় 

বুঝাইতে বুঝাইতে হুই মুহূর্তের সধ্যে কুণ্ডের 
তটে উপস্থিত হইলেন ও কুগুদৃষ্টি করিয়া 
ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম! এই 
মহাতীর্থের নাম রৌহিণ, ইহাতে নান করিলে 
মানবগণ বৈকু$ধ।মে গমন করে । ১৩--১৬ 

ইহার পুর্ববভাগে কল্সপত্যন্তস্থায়ী এক 
মহৎ অক্ষ বটবুক্ষ আছে। তাহার ছায়৷ প্রাঞ্ধ 
হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ কয় হয়। ১৭ 

এই হয়ের মধ্যে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে বেদ 
প্রসিদ্ধ, এ দেখ, সাক্ষাৎ জগনাধ আছেন; 
তাহাকে দর্শন করিয়া বিবিধ সঞ্চিত পাপ 
হইতে মুক্ত হও। অদ্যাবধি সংসারসাগরে 
পতিত হইয়া! আর শোক করিও না। জৈমিনি 
কহিলেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বিদ্যাপতি সত 



৬৮ 

তুষ্টাব চৈকাগ্রমন। হর্ধগদৃগদয়া গিরা॥ ২০ 
বিদ্যাপতিন্ুবাচ। 

প্রধানপুরুষাতীত সর্বব্যাপিন্ পরাৎপর । 
চরাচরপরীণাম পরমার্থ নমোহস্ত তে ॥ ২১ 
শ্রুতিস্মৃতিপুরাপেতিহাস-সম্প্রুতিপাদিতৈই । 
কন্দরভিন্্রৎ সমারাধ্য এক এব জগ্ংপতে ॥ ২২ 

ত্বস্ত এতজ্জগত সর্র্বং স্প্ৌ সম্পদ্যতে বিভো। 
ত্দাধারুমিদং দেব তৃয়েব পরিপাদ্যতে ॥ ১৩ 
বল্পান্তে সংহ্ৃতৎ সর্দ্যৎ ততকুক্ষৌ সাবকাশকমু। 
সুখ, বলি সর্ব।আনন্তর্থামিমযোহম্ক তে ॥ ২৪ 
নমস্তে দেবদেবায় ত্রশ্লীরূপায় তে নমঃ। 

চক্রপ্বধ্যাদিরপেণ জগদ্ভাসয়তে সদ ॥ ২৫ 
সর্বতীর্থমন্ী গঙ্গা যন্ত পাদাজসঙ্গমাৎ। 
পুনাতি সকলাল্লেোকাতন্তম্মৈ পাবর়তে নমঃ 1২৬ 

ধিত হইয়। বিনতমন্তকে প্রণাম করিয়া! একা গ্র- 
মনা ও অত্যন্ত হত হইয়া! বাক্য ও মনের 
দ্বারা হরিকে স্ব করিয়াছিলেন । ১৮---২০ 

বিদ্যাপতি কহিলেন,_হে সর্ববব্যাপিন! হে 
পরাৎ্পর ! আপনি প্ররুৃতি-পুরুষের অতীত, 
চরাচর জগতের পরিণাম পরম বন্ত, আপনাকে 

নমস্কার। হে জগৎপতে ! একমাত্র আপনিই 
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাদ প্রতিপাদ্দিত 
কশ্মসমৃহ দ্বারা আরাধ্য বন্থা। হে বিভো! 
হৃষ্টিকালে এই লিখিল.জগৎ আপনা হইতেই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, আপনিই এই জগতের 
আধার। হে দেব! আপনিই ইহ! প্রতি- 
পালন করিয়া থাকেন। হে সর্বাত্মন ! প্রলয়- 
কালে নিথধিল-্জ্গৎ সংহারপ্রাপ্ত হইয়া আপ- 
নার উদয্লমধো অদস্ধীর্ণভাবে সুখে অবস্থান 
করে। হে অন্তর্যামিন! আপনাকে নম- 
স্কার করি। হে প্রভো! দেবত্রয় আপনার 
রূপ, আপমি দেবতাদ্িগেরও দেবতা, আপনি 
চত্্র-হৃধ্যাদি জ্যোতিক্করপে জর্ধদা জগৎ 
আলোকিত করিতেছেন। আপনাকে নমস্কার 
করি । ২১.৮২৫ 

গজাদেহী বাহার পাগগপদ্সম্পর্ষে নিধিল- 
ভীর্থরপিনী হইয়া! নিখিললোক পবিজ্জ করিতে 

উত্কলখণ্ডম্ । 

হবীংষি মন্্পৃতানি সম্যগ্দতানি বহিমু। 
1 পরিণামকতে ভুভ্যং জগজ্জীবয়তে নমঃ ॥ ২৭ 
| নির্ভুলায় শ্বরূপায় শুভরূপায় মায়িনে। 

| সন্দলূনঙ্গবিহীনায় নম্তে বিশ্ব পাক্ষিণে ॥ ২৮ 

ূ 
ৃ 

ূ ব্ছপাপক্ষশীর্ষস্তবাহবে সর্বভিষঝে॥ 
| সর্বজীব+ন্বরূপায় নমন্তে সক্রূপিণে ॥ ২৯ 
নখন্ডে কমলাকাস্ত নমস্তে কমলানন। 

নম্ং কমলপত্রাক্ষ ত্রাহি মাং পুরুষ্ত্তম ॥ ৩০ 
অসারুংলারপনিভ্রম্ণ 

নিপীড্যমানৎ খু রোগশোকৈ2। 
মামুদ্ধরাস্মাদ ভবছংখজাতাং 
পাদদাজয়োস্তে শরণং প্রপনমূ ॥ ৩৯ 

জৈমিনিরুবাচ। 
ইতি স্তত্ সুরেশানৎ দেবৎ প্রণবরূপিণমৃ। 
পপ পপি আপ পচাত পাশা পাপী” শী পপ শী 

ছেন, আপনি সে গঙ্গাদেবীরও পবিভ্রতাকারী 
নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার করি। যথাবিধানে 
মন্ত্রপাঠপুবর্বক হুতাশনে নিক্ষিপ্র হবিঃ যিনি 
গ্রহণ করেন, আপনি সেই সব্ধ্যজ্ঞেশ্বর 
নারারণ, আপনি এই জগৎ.পরিবর্তন ঘট।ইতে 
ছেন, জগদ্বাপীকে জীবিত রাখিতেছেন, 
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মায়াবী 

হইয়া শুভবূপী, আপনি সকলপ্রকার-সঙগশূন্ত 
হইয়৷ বিশ্বের সাক্ষী, আপনি নিম্মল-স্বরূপ, 
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বৃহুপাঘ, 
বহুনেত্র, বছমস্তক; বছমুখ, বহুবাহ, আপনি; 
সর্ববিজয়ী, আপনি সকলের জীবন-ম্বপূপ, 
অধিক' কি আপনি সর্ধরূপী, আপনাকে 
নমস্কার করি। হে কম্লাকানস্ত! আপনাকে 

নমস্কার; হে কমলাসন! আপনাকে প্রণাম; 
হে পদ্বপলাশলোচন! হে পুরুযোত্তম! আপ- 
নাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আপনি আমাকে 
রক্ষা করুন । ২৬-.৩০ 

দেব! আমি অসারসংসারে ঘুরি! ঘুরিয়। 
রোগে শোকে সাতিশয় পীড়িত হইতেছি। 
সম্গ্রতি আমি আপনার পাদপদ্ধে শরণাপন, 
কৃপা করিয়া আমাকে সংসার-ক্লেশসমুহ হইতে 
উদ্ধার করুন৷ ৩১ 

জৈমিনি কহিলেন, সেই ব্রাঙ্ধণ এইরূপে 



অইমোহধ্যায়ত। 

প্রণতঃ প্রপবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো! হরেঃ॥ ৩২ 
জপান্তে শাস্তমনলৎ কতাঞজলিমুপস্থিতমূ। 
মন্যমানং রুখুৎং স্বং প্রোবাচ শবরে। দ্বিজমৃঃ৩২ 

বিশ্ব'বন্থরুষাচ। 

কুতার্থস্ৎ প্রভুৎ দৃষ্টী সাহ্গ্রতৎ ছ্িজপুজব । 

দিনাস্তোহতুদৃগৃহং যামঃ ক্ষুধিতোহুসি শ্রমা্িতঃ 

৩৯ 

এবধ ব্রজস্তৌ তৌ বিপ্রশবরৌ শবরালয়মূ। 
সায়াহ্ছে সমনু প্রাপ্ত বৈষবাগ্রৌ তু ভো৷ দিজাঃ ॥ 
তত্রাতিধিমন্প্রাপ্তং ত্রাহ্মণৎ শবরোতিমঃ। 
ভ্যেক্ষাভোজ্যবিধানৈশ্চ বিবিধৈঃ সমপুজয়ৎ ॥৪০ 
ভতোহ তিতৃপ্তন্তদ্দট্তকুপচারৈনূ্পোচিতৈঃ। 
বিশ্বয়ৎ পরমৎ লেভে শবরন্ত সুছুলতৈঃ ॥ ৪১ 

বাগোহুপাঝন্যে হংআনাৎ নাম্মাকমুঁচিতণ শ্হিতিত । শরঝৌহযৎ নিবল্গত বিষমে কানলস্তবে । 

' যাঁবদৃ্ভানোর্ভাস্তি ভাসআবদৃধামে। নিজালয়ুম্ ॥ 
ইতু'স্কা ব্রাহ্ধণৎ পাণোৌ গৃহীত্বা শবরঃ পুনঃ । 
অজাগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বশ্রমং তুরয়ান্থিতঃ ॥ ৩৬ 
ব্রঙ্গাণোহুলি জগন্নাথং ধ্যায়ম নন্দসাগরমূ। 

ক্ষুতৃষণশ্রমজাতানি দুঃখানি বুবুধে ন হি ॥ ৩৭ 
শিলাবিষমমার্গেহপি কণ্টকোৎ্করহূর্গমে । 

'ব্রজন্ ছুঃধং লেভেহণো শরীরানাস্থয়। মুদ। ॥ ৩৮ 
সাপ সসপীস স্পা ৯৯৯ পপ 

হবেশ্বর প্রণবরূপী দেব জগননাথকে স্ব 
করিয়া তাহার পুরোভাগে প্রণতভাবে উপ- |. 

এবেশন করিয়া প্রপবমন্ত্র জপ করিতে 
লামিলেন। জপাবণানে যধন প্রশাস্তচিত্তে 
কুতাগুলিপুটে আ'স্থান করিলেন এন মনে 
মনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগি- 
লেন, তখন সেই শবর বিশ্বাবনহথ ব্রাহ্মণকে 
কহিল্নে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রভৃকে দর্শন 

করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ; এক্ষণে দিবাবসান, 
 ক্ষৃধিত ও শ্রমান্বিত হইয়াছ, চল আমর! গৃহে 
গমন করি। ৩২--৩৪। ১.০ 

অরণ্যমধ্যে হিংত্রজন্তর বাস, সুতরাং 
আমাদিগের আর এখানে থাক। উচিত হয় না; 

' চল, হুধ্যদেব অস্তাচলে যাইতে ল! যাইতেই 
। গৃহে গমন করি। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ ! সেই 
' ব্যাধ বিশ্বাবন্থ এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ- 
পুর্ব ত্বরা সহকারে নিজ আশ্রমে গমন 
৯করিলেন। বিদ্যাপতি জগন্নাথকে ধ্যান করিতে 
করিতে আনন্বমাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও 
অজনিতহূঃখ সকল জানিতে পারেন নাই। 
প্রস্তর ও কণ্টকে হুর্গম্য পথে গমন করিয়াও 
বিগ শরীরকে অস্থায়ী বিবেচনায় কিছুমাত্র 

খ বোধ করেন নাই। ৩৫.*৩৮ 

আরপ্যকৈর্বর্তযানঃ কথমস্ত গৃহাস্তরে ॥ ৪২ 
রাজাহৃতক্ষাভোজ্যানি হুলভান্যদৃভূতমূ মহতৎ। % 
ইতি বিস্ময়মাপনৎ ব্রাঙ্মণং শবরদা | 
প্রেবাচ দিগ্ধবচম। বিনয়াবনতে। ভৃশমূ ॥ ৪৩ 

শবর উবাচ। 
ভো বিপ্র শ্রমহীনোহসি কচ্চিৎ ক্ষুতুড়ুবিবজ্জিতঃ 
আরণ্যকানাং ভবনে নাগরাণাং স্খৎ কুতঃ ॥8৪ 

অজ্জাতা নাগরী বৃত্তিঃ শবরৈস্ত বিশেষতঃ। 
রাজেবপজী বিনাং শ্রেষ্ঠ রাজামাত্যপুবোহিতে৷ 

সা রত 

হে মুনিগণ! বৈষ্বত্রেষ্ঠ বিপ্র ও শব্র 
উভয়ে এই প্রকার গ্রমন ' করিয়া সায়ান্ে 
শবরের গৃহ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতি- 
থিকে প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ অন্না্দি ভোজ্য দ্রব্য 
দ্বার। সেই কালে তাহাকে হুন্দররূপে পুজ। 
করিলেন। ৩৯। ৪০ 

অনভ্তর সেই ব্রা্গণ শবরের মিকটে-.. 
যাহ। শবরের বাড়ীতে অসমৰ, এরূপ রাজযোগ্য 
উপচার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় শিক্ষিত হইলেন 
এবং মনে মনে ভাবিলেন,--কি আশ্চর্য্য 

এই শবর হুর্গম অরণ্যমধ্যে বাস করে ; ইহার 
প্রতিবেশীরাও অরণাবাসী, ইহার বাড়ীতে 
রাজভোজ্য খাদ্য দ্রব্সকল কোথা হইতে 
আসিল! ব্রাহ্মণ বিশ্মিত হইয়৷ এইরূপ চিন্তা 
করিতেছেন, এমত সময়ে শবর সাতিশয় বিনীত 
ভাবে মধুর বচনে তাহাকে কহিলেন, হে বিপ্র! 
আপনার শ্রম দূর হইয়াছে? ক্ষুধা ও তৃষ্ণর 
কিছু লাখব হইয়াছে কি? বনব।সীদিগের গৃহে 
নাগরিক লোকের ছুখ কোথায়? বিশেষ 
শবরদিগের, নগরবাসীর আচার ব্যবহার] 57555858855 575185 

ব্ভাণ্তযা দিখজাপ্যাজার9+%, সং 



৩, 

তয়ো রাজসমঃ পুজ্য: পুরোধাঃ শাস্ুপন্মতঃ। 
চুইঅছ্ামো নরপত্তিঃ সার্ববভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥৪৬ 
যি তুষ্টে স সন্তষ্টো! প্রবং বিপ্র ভবিষাতি। 
ইত্যুক্তবত্যরণ্যস্থে স তু প্রীতঙরো দ্বিজঃ | 
উবাচ শবরৎ স্মিত! বিময়াভুতবাদিনমূ॥ ৪৭ 

বিদ্যাপতিরুবাচ। 

সাধে! যছুপচারায় কৃতান্তেতানি যানি তে। , 
বস্তৃন্যমানুষাণীহ যাল্দৃষ্টানি রাজভিঃ ॥ ৪৮ 
চিত্রমেতদ্দিবাবস্থদঞ্চয়ঃ শবরালয়ে । 
এতজ জ্ঞাতুং কৌত+ৎ ম মধ তঙছ্গদাজে মং 

শন্র উবাচ। 

এতৎ প্রকাশনে বিপ্র মতির্নে ২সহুতে মঃ | 

তথাপি তে ছিজশ্রেষ্ঠ ভিথিভক্তা! ব্দামাহমূ ॥ ৫৭ 
শক্রাদয়ো!। দেবগণাঃ সমায়াস্যন্হং দিজ। 

উতৎ্কলখণ্ুম্ 

পুজ্গরিতু। জগম্নাথৎ সততা! নত চ ভক্তিতঃ ৷ 
শীত্তবাদিত্রনৃত্যেন্চ সন্তোষ পুরুষোত্তমমূ ॥ ৫২. 
পুনঃ প্রয়ান্তি সততং ত্রিদিব সুরসতুমাঃ 
দিব্যান্তেতানি বন্ৃনি নিশ্মাল্যানি জ্জীৎপতে। 

দত্তানি তৃত্যৎ বিছুষে কথং বিম্মপনতে ভবান্ ॥৫৩ 
বিষ্ঞোনিম্্বাল্যভোগেন ক্ষীণরোগজ্বরা বয়মূ। 
সপুত্রবান্ধবাঃ সর্দ্যে নিবসামোহযুতায়ুষঃ ॥ ৫৪ 

বিঝেনির্নালাভোগেন জীম়তে পাপসংহৃতিঃ। 
ন “চ্চিত্রৎ ছিজস্রেষ্ঠ যেন স্তানুক্তিভাজনম্ ॥ ৫৫ 
শ্ু০$. দ্ল্প ভৎ কর্ম ব্রাহ্মণ লোমহর্ধণঃ। 
আনন্দা্রবিগ্ুতাক্ষ স্বৎ কৃতার্থমমন্তত ॥ ৫৬ 

অহো শবরজন্মাসৌ পশ্ঠত্যন্তমহী শ্বরমূ। 
তচুচ্ছিষ্টং দিব্যভোগমুপতুঙক্তে দিবানিশম্ ৫৭ 
নান্টোহস্ত সদৃশে! লোকে পৃথব্যাং সচরাচরে |: 

দিব্যোপচারানাদায় পূজনায় জগৎপতেঃ & ৫১ | যাৃশে। বিযুভক্তোহয়ং শবরো নীলপর্ব্বতে ॥৫৮ 

জানা কোনন্রমেই জস্তবে না। রাজাশ্রিত | এই জগনাথদেবকে ভক্তিত্রমে পূজা, স্তব, 

ব্যক্তির মধ্যে পুরোহিত ও মন্ত্রী এই ছুইটী | প্রণাম ও নৃত্য, গীত, বাদ্য দ্বার! সন্ত করিয়া 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তন্মধ্যে পুরোহিতকেও রাজার 
তায় পূজা করিতে হয়, ইহ! শাস্ে আছে। 
আপনি পরিতুষ্ট হইলে সর্বত্র বিখাত প্রতাপ 
শালী সেই ইন্দাহায় নৃপতিও সন্তুষ্ট হইবেন। 
অরণ্যবানী শর এই কথ বলিলে বিপ্যাপতি 
প্রীত হইয়া বিস্মিতমুখে বিনয়াস্থিত অডভুতবাদী 
শবরকে কহিলেন, হে সাধো! তুমি ভোজনের 
যে সকল দ্রব্য প্রস্তত করিয়াছ, তাহ। মনুষ্যকৃত 
বলিয়! বোধ হয় না; রাজারাও ইহ! দেখিতে 
পান না। হে মিত্র! শবরালয়ে এই দিব্য বস্ত কি 
প্রকারে সঞ্চয় কর| হইয়াছে, ইহা জানিতে 
আমার অত্যন্ত কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। 
শবর কহিলেন, হে বিপ্র! এইটী প্রকাশ 
করিতে যদিও আম'র বুদ্ধি উৎসাহ প্রাপ্ত 
হইতেছে না, তথাপি আপনি*ব্রাঙ্গণ ও 
অতিথি, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা'ভক্তি প্রযুক্ত 
আমি আপনাকে বলি:ভছি। এই জগৎপতির 
পুজার মিমিভ ইজ্াদি দেবগণ দিব্য বন্ত 
সকল গ্রহণপুর্ববক প্রতিদিন এখানে আগমন 
করিয়া থীকেন। ৪১স৮৫১ ' 

| তাহারা পুনর্বার স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। 
সেই জগৎপতির এই লকল দিব্য নির্ম্নাল্য 
বস্ত আপনাকে প্রদ্দান করিয়াছি, আপান' কি 

হেতু বিস্ময়প্রাপ্ত হইতেছেন ? ৫২ । ৫৩ 
আমি এই বিষুর নিন্দাল্য ভক্ষণে রোগ ও 

বৃন্ধাবস্থা দুরীকরপপুরববক পুত্র ও বান্ধবে 
সহিত অযুতবর্ধ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া হখে বাম 
করিতেছি ৫৪ 

হে দ্বিজবর! যে প্রসাদ তক্ষণে মুক্তিলাও 

হয়, তাহাতে যে সামান্ত পাপরাশি বিনঃ 
হইবে, ইহা! আশ্চধ্য নহে। ৫৫ 

বিদ্যাপতি এই হুল্লভ কর্ন শ্রবণে রোমা” 
ঝিত ও আননদজনিত অশ্রুজলে চন্গুঃপ্রাবিত 
করত আপ্নাকে কৃতার্থ বলিয়৷ মানিলেন। ৫৬ 

কি আশ্ধ্য! এই ব্যক্তি শবরবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রত্যহ ভগবানূকে দর্শন ও 
তদীয় দিব্য নিশ্মাল্য সকল দ্িধারাত্র ভোগ 
করিতেছে । এই নীলপর্ববতবাসী শবর যেরূপ 
বিচ্ুভক্ত, ইহার তুল্য বিষুতক্ত এই চরাচর 
জগতে আর নাই। আমার আর মিজগৃহ- 



অইমোহ্ধ্যাঁয়ঃ । 

কিং গণ! স্বগৃহে মেহদা কুটন্বেনাহখাত্বন!। 
অনেন সধ্যৎ নিপ্পাধ্্য স্থাস্তম্যত্র বনাস্তরে ॥ ৫৯ 

সয়িত্বা চিরং বিপ্রঃ শীকৃষণ দক্তমানসঃ। 
পুনঃ প্রোবাচ শবরৎ ময়ি তে চেদনুগ্রহঃ॥ ৬০ 
সাধো সখায্জ্য়। কার্ধমিতি মে নিশ্চয়ো মহান্। 
কিং গত সেবয়। রাজ্ঞঃ পরত্রাম্থখহেতুনা ॥ ৬১ 
অন্র স্থিতৃ তৃয়া সার্দীমুপাস্তে মধুহৃদ্নমূ। 
যথ৷ পুনর্দেহবন্ধো৷ যতিষ্যে ন ভবেম্মম ॥ ৬২ 
সাধু মিত্র ত্য়া সার্ধং ভাগ্যান্সে মগমোহভবৎ। 
ছুস্তারং ভবনংসারং তরিষো তৃত্প্রদার্ধতঃ ॥ ৬৩ 
সারযেতৎ প্রশংসস্ভি সংসারে ভব্নাগরে। 
যদ্ধৈষবেন মিত্রত্বং ছুঃখসংসারপারদমূ ॥ ৬৪ 
মিত্রস্ত সহবাসেন পুনঃ প্রত্যক্ষমেধ্যতি। 
ভগবান্ পুণুরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদারঃ ॥ ৬৫ 

গমনে ও অহ্খের আস্প্দ কুটুম্ববর্গে কি 
প্রয়োজনণ এই শবরের সহিত মিত্রতা 
বিধানপূর্রক এই অরণ্যের মধ্যেই বাম 
করিব। ৫৭--৫৯। 

ব্রাহ্মণ কিঞ্িৎকাল চিন্তাপুর্বক শ্রীকৃষে 
চিত আসক্ত করিয়া পুনর্ধার শবরকে কহি- 
লেন, হে সাধে! যদি মামার প্রতি আপনার 

অনুগ্রহ হয়, তবে আপনার সহিত মিত্রতা 
করিব, ইহ! স্থির নিশ্চয় করিয়াছি; গৃহে যাইয়। 
পরকার্জের অস্থখের কারণ রাজসেবায় কি 
প্রয়োজন? এখানে থাকিয়া তোমাবুই সহিত 
মধুমৃ্নকে উপাসনা, এবং যাহাতে পুন্রায় 
আর দেহরপ বন্ধনপ্রাপ্তি না হয়, তাহার যত 
করিব। সাধু মিত্র সাধু! সৌভাগ্যক্রমে আজি 
তোমার সহিত সন্মিগন হইল ; তোমার 
প্রসাদে আমি হুত্তর সংসার-দাগর পার হইতে 
সক্ষম ছুইব। বিস্কভক্তের সহিত মিত্রতায় 
সংদার-হুঃখের অবসান হয়। সাঁধুগণ সংসার - 
সাগরে বিষুভক্তের সহিত মিত্রতা করাই শ্রেষ্ঠ 
ধন্্ন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । কারণ, তাদুশ 
বস্থুভক্ত বন্ধুর সহবাসে শঙ্খ চক্র-গদাধারী 
ভগবান পুগুরীকাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া 
থাকে । ৬০---৬৫। 

৪১ 

ইন্জহাম়ে! নরপততির্ম়ি প্রত্যাগতে খে । 
ভগবস্তৎ সমারাছুমিহৈব স নিবতস্ততি॥ ৬৬ 
প্রাসাদ বিপুলঞ্চাত্র চীকীধুর্ভগবতপ্রিয়মূ। 
সহত্রমুপচারাণ।ৎ পুজলায় জগতপতেঃ | 
রচয়িষামীতি মহত প্রতিজ্ঞাসী্ পোভমঃ॥ ৬৭ 
এতাবদ্ধযবসায়স্ত পর্ধ্যাপ্তৎ স্থানমন্র হি। 
মনা প্রদেশৎ নির্ণাঁর তন্ত বিজ্ঞাপসিষ্যতে। 
প্রতিশ্রীতৎ তংপুরুতঃ প্রাতস্তনেহনুমন্ততামূ ॥ ৬৮ 

রর শবর উবাচ। 
সধে পুরাতনী বার্তা প্রসিদ্ধাত্রৈব তাৃশী। 
তুয়া যথৈব কথিত ইন্্রহ্যমমাগমঃ ॥ ৬৯ 
কেবলৎ মাধবং তত্র ন দ্রক্ষ/তি মহীপতিঃ। 
অচিরাদেব ভগবান্ ব্বর্ণঝালু কয়াবৃতঃ ॥ ৭০ 
প্রতিজঃজ্ঞ যমায়ৈতস্তদ্নৎ গমিষ্যতি। 
মহাভাগ্যপরীপাকাৎ প্রত্যক্ষো হয়ং তয় কৃতঃ৭১ 

হে সথে! আমি প্রত্যাগমন করিলে ইন্্র- 
ছ্যম নৃপতি ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত 
এই স্থানে আসিয়া! বাস করিবেন এবং সেই 
ৃপোন্তম ভগবানের শ্রীতিঞ্নক একটা বৃহৎ 
প্রামাদ ও জগংপতির পুজার নিমিত্ত বহুতর 

উপচার চিকীর্ধায় তাহা সম্পাদন করিতে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । ৬৬1 ৬৭। 

এইরূপ চেষ্টাযুক্ত দেই রাজার এখানেই, 
উপযুক্ত স্থান; আমি দেশনিণয়পূর্ধবক তাহাকে 
বিজ্ঞাপন করিব, তাহার সন্মুখে প্রাঙ্কালে 
এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব আমাকে 
অনুমতি করুন। ৬৮ 

শবর কহিলেন, হে সখে! আপনি 

ইঞ্জছায়-সমাগম-ব্ষিয় যে প্রকারে বলিলেন, 
তাহা এই ক্ষেত্রেও পুর্ববকাল হইতে সেইরূপে 
জনশ্রুতিপ্রসি্ধি আছে। কিন্তু কেবল 
মাধবকে দলেই মহীপতি দর্শন করিতে 
পারিবেন না) যেহেতু অক্সঙ্কাল মধ্যেই 
ভগবান্ শবর্ণবালুকা দ্বারা আবৃত হইবেন। 
ভগবান্ অন্তর্হিত হইবেন বলিয়া যমের নিকট 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্ত তুমি মহাভাগা 
প্রযুক্ত ভগবানূকে সন্দর্শন করিয়াছ । ৬৯---৭১। 



ইন্সহায়াগমাত্যাদে বং স ব্যবধান্ততি। গভস্থানে চাত্বপতাং শয়নে গল্পবানৃতে ॥ ৭৮ 
এযোহ্ধ্ তয়! মিত্র ন বক্তব্যো নৃপাগ্রতঃ ॥ ৭২ প্রভাতায়াস্ত শববর্্যাং তীর্থরাজোদকেন বৈ। 
আগত্য সোহত্র নৃপতিরদৃষ্টা পরমেস্থরমূ। 
প্রায়োপবেশব্রতবান্ স্বপ্নে দৃষ। গদাধরমূ ॥ ৭৩ 
ত্দাদেশাদ্দারুময়ং প্রভোর্লি্চতুয়ূ। 
পৃজরিষ্যতি ভক্ত্য। চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়নভূবা ॥ ৭৪ 
স্থিতিরত্র হরেধাবদাবয়োশর্বংসংস্থিতিঃ। 
অনুগ্রহাত্তগবতে। নাত্র কার্য বিচারণ। ॥ ৭৫ 
তদত্রার্থে সথে থেদং মা ব্র্গ ক্ষিপ্রমেব হি। 
নিবতস্ততেুচিরাদেব মিত্রেগানাং সুখং স্বপ ॥৭৬ 
প্রতিদৃষ্র। পুনর্দেবং নীলেক্সাশ্ব ময়ৎ বিভুমৃ। 
লিন্ধো স্গাত্বা তন্ত তটে নিবাদায় মহীপতেঃ ॥ 
দ্রক্ষ্যামঃ সাধুনংস্থানৎ যথাভিঙ ষিতং সখে ॥ ৭৭ 

ইত্যন্যাশ্চ কথা? পুণ্যা কৃত তৌ চ পরস্পরমূ। 
হে মিত্র! ইন্্রদামের আগমনের পূর্বে 

ভগবান যে নিশ্চয়ই অন্তহিত হইবেন, রাজার 
নিকটে এ বিষয় কখনই ব্যক্ত করিও না। ৭২ 

সেই নুপতি এখানে আগমনপূরব্বক 
পরমেশ্বরের দর্শন না পাইয়। প্রায়োপবেশন- 
ব্রতে ব্রতী হইন। গদাণরকে ত্বপ্পে দর্শন 
করিবেন। ৭৩ 

তিনি তাহার আদেশক্বষে ব্রন্ধার দ্বারা 
প্রভুর রূণ-চতুইঃ প্রতিটি * কাাইয়। ভাক্ত- 
সহকারে পু্গ। করিবন। এই ক্ষেত্রে শ্রীহরি 
দেকাল র্ধান্ধ থাঙহি ত করিব, তদবখিই 

তাহার শনুগ্রহ মামাদের উভয়ের বংশ 
থাকিবেক, তাহাতে চান সংশর করিও 
ন1। ৭৪ । ৭৫ 

হে পখে! তন্নিনিহ এখন খে পরিত্যাগ 
কর; অচিরাংই ইল্রহায় এখানে বদতি করি- 
বেন; তুমি এখন নূখে শন্নান হও । ৭৬ 

প্রাতঃকালে নীলকান্তমপিময় প্রভৃহক 
পুনরায় দর্শনানস্ধর মহাসমুদ্রে স্নান করিয়া 
তাহার তটে নৃপতির বাদোপধোগী দাধুলোকের 
বাদ স্থান সকল যথ|ভিগধিহ দর্শন করিব। 
বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবহ্ধ উভষ্বে এই প্রকার ও 
অন্ঠান্ত ব্হবিধ পুণ্যদ্ধনক কথাবার্তী। কিয়! 

নানং নির্বৃত্য বিধিবৎ যাধবং প্রণিপত্য চ। 
রাজার্স্থানং নিণীয়ি দিজালক্গগতো পুনঃ ॥ ৭৯ 
তত্র মিত্রেণ সংন্ত্র্য রাজ্জে। নির্দেশকারপাৎ। 
রখমারহৃদ বিপ্রশ্চাবস্তীপুরমাধযৌ |, 

ইতি উৎকল-খণ্ডে অইমোহ্ধ্যায়ঃ 

সবমোহধ্যায়ত | 

জৈমিনিরুবাচ। 
 প্রত্যাগতে ততে। বিপ্রে সায়াহ্ছে সুরদ্জুলে ' 
মাধবা্চনবেলায়াং বাতশ্চগ্ু মতির্ববৌ ॥ ১ 
সমুদ-*বালুকাশ্চাসৌ বিচকার চ সব্ঘশঃ | 
তেনাকুপদুশো দ্নেবা ন শেকুরবলো$নে। 

শ্রীকান্তন্ত তণ। বিপ্রা দধুন্তে পুরুযোভমম্ ॥ 

উত্তমস্থলে পল্লবাস্তৃত শধ্যায় শয়ন কার- 
লেন । ৭৭ । ৭৮ 

রাত্রি প্রভাত হইলে তার্থরাজ সমুজের 
জলে বিধিপুর্বক ন্নানানস্তর মাধবকে প্রণাম 

করিয়া রাজার বাদ-যোগ্যস্থান নির্ণয় করত 

নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পেখানে 
মিত্রের সহিত মন্ত্রণ। করিয়া নুপতিকে সংবাদ 

| দেওয়ার জন্ রখারূঢ হইয়া অধস্তীনগরে প্রস্থান 
করিজেন। ৭৯1 ৮০ 

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮। 

জৈমিনি কহিলেন, হে বিপ্রগণ। বিদ্বযা- 
পতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে সায়ুংকালীয়- 
পুজার্থ দ্েবগণ সমাগত হইয়াছেন, এমন 
সময়ে বায়ু অতিশর বেগবান হইবা প্রবাহিত 
হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের বালুকারাশি 

| উত্রুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল, তাহাতে 
দৃষ্টিরোধ হওয়ায় দেবগণ তগবান্ পুরুষোত্তমকে 
অবলোকন করিতে অগমর্থ হইয়। ধান করিতে 
লাগিলেন । ১1২ । 

স্বর্ণ 



স্বস্্ 

নবমোহ্ধ্যায়ঃ | 

যাবৎ ধ্যানস্থিরদৃশে। মূতূর্তং তে দিবৌকদ:। 
ধ্যানাস্তে বালুকারাশিং দর্দৃশুর্ম চ মাধবমৃ। 
রোহিণঞ্ণ তীর্থ্য * কুগ্ডং বভূবুর্বকুলেক্িয়াঃ ॥৩ 
চিন্তামবাপুর্হতীং হাহেতি রুরুদুর্ভশমূ ॥ ৪ 
কিমেতনে। হি হুর্টেবমেকদা সমুপস্থিতমূ। 
দুশাং 1 লেচনক; শ্রীশঃ ক্ষণাদূযন্নোপলভ্যতে ॥৫ 
অপরাধ কিমম্মাকং লক্ষিতঃ পুরুষোওম। 
মুপৎ সেবকান্ শ্রীমন্র 1 পহায় ন দৃশ্ঠসে ॥ ৬ 
যেষামর্থে জগন্নাথঃ শ্বীচার কলেবরমূ। 
তাননাধান্ পরিত্যঙ্গ্য কাননে কিমুপেক্ষানে ॥ ৭ 
'্বশরীরবিভূতান্নো বিহার কমলেক্ষণ। 
কিমকাণ্ডৎ রচয়পি কথাশেষান্দিবৌকদঃ ॥ ৮ 

দেবগণ মুহ্র্তকাল পর্যন্ত ধানেতে নিমী- 
লিতচক্ষু হইয়া তৎ্পরে ধ্যানাবদানে বালুকা- 
রাশি দর্শন করিলেন, মাধবকে ও কৌহিণ- 
কৃণুকে দেখিতে গাইলেন না । দ্েখিবেন কি? 
তাহাদের ইন্জিয়দকল বিকল হুইয়! পড়িল। 
ইহাতে তাহারা অত্যন্ত চিস্তাযুক্ত হইয়া 
হাহাকাররবে অতিশয় রোদন করিতে, 
লগিলেন। ৩। ৪। 

হায়! আমাদের স্রকলেরই ছুর্দেব কি 
এককালে উপস্থিত হইল? যেহেতু নয়নের 
তৃপ্ডতিষনক শ্রীমাধব ক্ষণকালের মধ্যেই আমা- 
দের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। ৫ 

হে পুরুষোভম ! আমাদিগের কি অপরাধ 
দেখিয়াছেন? মেবক.সকলকে কি এককালে 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমান্ অনৃশ্ঠ হইলেন ? ৬ 

যাহা্দের নিমিত্ত জগনাথ কলেবর স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহাদগকে কি তিন অনথ 
করিয়া কাননে পরিত্যাগ্নপুর্রবক উপেক্ষা 
করিলেন 1। ৭ 

হে কমলেক্ষণ! আমর! তোমার শরীর 
হইতে উৎপন্ন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
কি অকার্ধের স্ষ্টি করিলেন? এই ক্ষণে 
স্বর্ৰামী আমাদিগকে এই প্রকার কথাশেষ- 
মাত্রই করিয়া রাখিলেন। ৮ 

তবা। 1দৃশা। 1 সর্ববানৃ। 

৪8৩ 

তবাংশতুতান্নঃ সর্ব্বান্ বজ্বানঃ প্রযজস্তি বৈ। 
তবত্গ্রীত্যে যজ্রপুরুষ তৃ্াদিউ্উফলপ্রঙ্গান্॥ ৯ 
ত্বদহস্কারব্্াণভ্তদনুগ্রহজীবনাঃ 
কান্দিশীকাঃ কুত্র যামঃ সান্প্রতৎ তৃচুপেক্ষিতাঃ১০ 
দিবিস্থলৈশ্চ* কিং কার্ধ্যং ত্বামনালোক্য মাধব১১ 
অকুতার্থন্তয়া হীন। ভবিষ্যামো বন্চরাঃ। 
নি্বলন্কম্রধাভামূং ভুষমা পরিভানুকমূ ॥ ১২ 
তবদাত কেন পশ্যামে। ন যাস্যাষং জুরালর়ুমূ । 

তপ আস্থার পরমমত্রৈব সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩ 
বর্তামহে বন্তবৃত্তা। জটাবন্কলধারিণঃ। 
যাবস্ব'ৎ পুণ্ডরীকাক্ষ বিলোকিষ্যামহেবয়মূ ॥১৪ 
নিসর্গকরুণান্তোধে শীনানস্্রাতুমর্থৃতি। 
অনাথান্ দীননদয়ান্ তুমেব শরণ গতান॥ ১৫ 

হে যজ্তপুরুষ! যাত্তিক লোকেরা তোমার 
শ্লীতির নিমিত্ই তোমার অংশ হইতে উৎপন্ন 
আমাধিগের যাগ করিয়া থাকেন, এবং 
আমরাও তোমার আদেশক্রমে ফল প্রদান 
করি। ৯। 

আমাদের শরীর তোমার অংশতৃত বলিয়া 
সেই অহঙ্কাররূপ চ্ধব ্বারুআবৃত এবং তোমার 
অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করিতেছি। আমরা 
এইক্ষণে তোমাকর্ক উপেক্ষিত হইয়৷ ভয়, 
দ্রুত ব্যক্তির ন্ায় কোথায় গমন করিব? 
হে মাধব! যর্দি তোমাকেই আর ন! দেখিতে 
পাইলাম, তবে আমাদের স্বর্গে বা মূর্ত্যে কোন 
প্রয়োজন নাই । ১০--১১। 

দেব! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিলে আমার্দের সমস্তই বৃথা, আমরা 
বনবাসী হইব। নিলঙ্ক শশধর-স্বরূপ অতি 
শোভা সম্পন্ন ভব্দীয় মুখ যদি দেখিতে ন। 
পাই, তাহ! হইলে আর হুরলোকে গমন 
করিব না, এই খানেই কঠোর পরত্রিশ্রমে 
ঘোরতর * তপস্তা করিতে আরম্ভ করিব। হে 
পুগ্ডরীকাক্ষ ! ধর্দি আপনাকে দেখিতে ন৷ 

পাই, তাহা হইলে আমরা জটাবন্ধল ধারণ- 
পূর্বক বনবাপী হইয়া! থাকিব। হে শ্বভাব- 

স্থানৈশ্চ 
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তুদনালোৌকশোকৈকপারাবারে নিমজ্জতঃ। 
শুভদৃষ্টিতরপা। নং সমুদ্ধর জগৎপতে ॥ ১৬ 
এবং প্রলপতাৎ তত্র সববরষাৎ ত্রিদ্বিবৌকপামূ। 
অশরীরা তদা বাণী পুনঃ প্রাহুর্বভূব হ॥ ১৭ 
অত্রার্থে ভোঃ সুরা হত্বং করূমহ্ত মা বৃথা । 
অদ্য প্রভৃতি দেবস্ত দর্শনং দুর্ণভং ভূবি ॥ ১৮ 
অত্র স্থানেহপি তং নত্বা তদ্দ্শনিফলৎ লভেৎ্। 
বয়স্ুবোহস্তিকৎ গত্ব। হেতুৎ জ্ঞান্তথ নিশ্চিতমৃ' ১৯ 
ভক্ত ত্রিদশাঃ সর্ে ব্গণোহস্তিকমাগতাঃ )২০ 
যমানুগ্রহবুত্তাস্তমবতারঞ্চ দারুণমূ। 
শ্রুত্বা সন্তু্মননঃ সন্দে তে ত্রিদিবং গতাঃ॥ ২১ 

স তু বিদ্যাপতির্বিপ্রো রধারছে। ব্যচিন্তয়ৎ,। 

দয়া সাগর । আমর! অনাথ, অতি দীন, 
আপনার শরণাপম, দয়া করিয়। আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করুদ। হে জগৎপতে! আমর! 
আপনার অদর্শনে একান্ত শোক-সাগরে মগ্র 
হইতেছি, আপনি সাক্ষাৎকার-প্রদ্ানরূপ নৌক! 
দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন । ১২---১৬। 

সেই স্থানে সকল দেবগণ এই প্রকার 
বিলাপ করিতেছেন, এমন দময়ে সহল। 
আকাশবামী হইল যে, ভগবান পুনরাম 
প্রাহূর্ভূত হইবেন। ১৭ 

হে মুরগণ! এজন্ত আর বৃথ। যত করিও 
না, অদ্যাবধি পৃথিবীতে ভঙ্গবদর্শন তুর্ণভ 
হইল। ১৮ 

এই ক্ষেত্রে তাহাকে প্রণাম করিলে 
তাহার দর্শনের -ফ্জ প্রাপ্ত হইবে। এই 
টার কারণ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া! নিশ্চম়রূপে 
অত হও । ১৯ 

দ্েধগণ এই বাণী শ্রবণ করিষ। ব্রহ্মার 
নিকটে গমন করিলেন। ২০ 

তাহার। তাহার নিকটে যঞ্জমর প্রতি 

অন্ুগ্রহ- বৃত্তান্ত ও ভগবানের দারুময়ূপে 

অবতার শ্রবপানস্তর মন্ত্চিত্ডে স্বর্গে গমন 
করিলেন। ২১ 

এদিকে সেই বিদ্যাপতি বিপ্রও রখারটু 
হইয়| চিত্ত! করিতে লাগিলেন; আমার কার্ধা 

সপ 
পি সপ | শী শিশিশাশি ৭ 

উতৎ্কলখণ্ডম্ । 

মম কাধ্যস্ত নিশ্পন্ং যন্তৃষ্টে। নীলমাধবঃ ॥ ২২ 
আসমস্তাৎ ক্ষেত্রমিদৎ পরিভ্রাম্যাবলোকয়ে ॥ ২৩ 

অদৃষ্পুর্ববং পরমং সুপুণ্যৎ 
সঙ্কীর্ভনৎ যস্ মলাপহারি। 
ক্ষেত্রোসতমৎ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং 
প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রজামি তুর্ণমূ॥॥ ২৪ 
পৃথধীপ্র্নক্ষিপফলৎ শতধা ভজস্তে 
পর্ধান্তি যে সকলকল্মষদদার্য্যরণ্যম্ । 
নীলাদ্বিমণ্ডিতমিদং পুরুষো্তমাধ্যৎ ৷ 
মিত্র, মমোপদ্িশতি স্ম সমুদ্রতীরে ॥ ২৫ 

বিচিন্ত্েলুং দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পরিবভ্রাম বৈ তদা। 
ক্ষেত্রং পশ্ঠন্ বনফৈণ নানান্রমগণান্িতম্ ॥ ২৬ 
নানাপক্ষিগণাঘু্ৎ কু ভ্রমরগুন্ফিতমব। 
অপ্রবিষ্টার্ককিরণৎ ছায়াতরুগণাবৃতমূ ॥ ২৭ 
সর্বর্ভৃকৃহবযমোপেতৎ লতাগচলোপশোভিতমূ। 
নান।জলাশয়াধারকুজত্মারমস্কুলমূ ॥ ২৮ 

নিপ্পন্ন হইয়াছে। যে হেতু নীলমাধবকে 
দর্শন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রধামও চতুর্দিক 
ভ্রমণপুর্বক অবলোকন করিয়াছি । ২২--২৩, 

ধাহার নাম কীর্ভনে নিখিল মূল ক্ষালন 
হয়, সেই অতিপবিত্র অধুষ্টপূর্বব শ্রীপুরুষোত্তম 
নামক মহাক্ষেত্র প্রগক্ষিণ করিয়া অুবিলম্ে 
গমন করিব। যাহারা নিখিল পাপবিনাশক 
নীলাচলশোভিত সমুদ্রতীরস্থিত পুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্র গ্রাদক্ষিণ করে, তাহারা শতবার পৃথিধা 
প্রদক্ষিণের ফললাভ করে, ইহা! আমি মিত্র- 
মুখে শুনিয়াছি। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তা 
করিয়া নানাতরু বিশোভিত কানন ও পুরুষে. 
তম ক্ষেত্র অবলোকন করত ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। ২৪--+২৬। 

দেই মনোহর কাননে নানাবিধ পক্ষী বাদ 
করে; কুহ্থমোদ্যানে সর্ধবদ। ভ্রমরঝস্কান শ্রুত" 

হইয়! থাকে। তথায় ছাগ্া-ব্ছুল বৃক্ষের এতই 
বাহুল্য ঘে, হূর্ধ্যকিরণ খ্থায় প্রবেশ করিতে 
পারে না। সকল ঝতুর পুষ্প তথায় এককালে 
বিকদিত, স্থানে স্থানে বিবিধ লতা ও গুনে 

পরিশোভিত । তথাঞকার সরোব্রসকল পদ, 
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পদ্র কহন|রকুমুদ্ষবিকচোৎপনরাজিতমু। | প্রসীদ জগদীশেতি বদনভিকমভ্যগাৎ ॥ ৩৫ 
ন জলং তত্র কুন্বম-পরিহীনং লতাদিকমূ॥ ২৯ : অদ্য মে জীবিতৎ জাতং সফলং জন্ম কণ্ম চ॥ 
পরীত্য বেগাভৎ ক্ষেত্রং জগামাথ ছ্বিজোভমঃ। | নিশ্মাল্যমালাবশগং* যং পশ্ঠামীহ মাধবমূ ৩৬ 
ধ্যায়মিরশনন্দেব * প্রাপাবস্তীং দিনাত্যয়ে ॥ ৩০ : মালাৎ মুকুন্দশিরসোহমুপমপ্রমোদ- 
দুতৈরাবেদিতং পুরব্ষৎ দূরস্থসাগতং ছ্বিজাঃ। | লোভাধরীকৃতহ্রক্র মকাস্তগন্ধামূ। 
আনত্বেলছু়নুপতিঃ প্রহর্ধং পরমৎ যযৌ॥ ৩১ | অন্ধীকৃতানিচয়াং পবন-প্রসারি- 
তদাগমনমাকাজ্জন্ পূজযিত্বা জনার্দননৃ। | গন্ধপ্রণশিতজগৎকলুষাং নমামি | ৩" 
বিদ্বৃভির্াহ্ধণৈঃ সার্ঘাৎ তো সংষ্টমানস; ॥ ৩৯! যৎ্পাদপস্কজগলদ্রজলোহনুষ- 
এতম্মিনস্তরে বিপ্রঃ স তু বিদ্যাপতি ছ্িদ্রাঃ। ূ ব্র্দঃঃ পরমসম্পদমাপুরন্ত। 
প্রবেশিকৈর্বেত্রহস্তৈর্দৌবারিকপুরঃদরৈঃ & ৩৩ ! বিষেণঃ কলেবরসমুজ্বলিতাঙ্গরাগ- 
নির্দিষ্িমার্গঃ পৌরৈশ্চান্গতঃ কৌতুকামিতৈঃ। ূ সংক্তপুষ্পনিলয়াং প্রণতোহম্মি মালামৃ॥ ৩৮ 
নিশ্মাপ্যমালাৎ নীলাখ্যমাধবন্ত সুশোভনাম্ ॥ : পর্মাং সুৎপন্বববতিং সপত্ীং ম। হসত্যলৌ। 
নিধার় পাণৌ রাজাগ্রে প্রবিবেশ ত্বরান্বিত ॥ ৩৪ : বিকম্বরৈঃ কু মৈবিয়স্থতিগর্বিতান্ ॥ ৩৮ 
তং দৃী নৃপতিঃ সোহপি। 1 সমুখায় বরাসনাৎ ॥ ০ 

পাশ্পীস্াাপাপািপ্প্পািশপিশপ শী শী শী 

সপ পাশে | স্পীাপীশি পি ০ লেপ স্পা পপি শিস? 

নি সমুখিত হইয়৷ “জগদীশ প্রসন্ন হও” 

কহনার, কুমুদ ও বিকদিত উৎপলে জর | ইহা বলিতে বালিতে বিদ্যাপতির নিকটে আগ- 

ভিত; তথায় এমন সরোবর বা এমন লতাদি ূ মন করিলেন। ৩৫ 

নাই, যাহাতে পুষ্প পাওয়া বা ন!। ২৭২৯ | অন্য আমার জীবন, জন্ম ও কর্ম কলই 
অনন্তর তিনি সেই ক্ষেত্রধামকে রথ- সফল হইল, যেহেতু আজ এই শিষ্ঘাল্য-মালা 

বেগে পরিজ্যাগ পূর্বক নিরশনে থাকিয়া দর্শনেই শ্বগৃহে বমিয়।৷ মাধকে অবলোকন 

জগন্নাথের ধ্যান করিতে করিতে সায়ংসময়ে করিলাম। ৩৬ 

অবস্ভীনগরে উপস্থিত হইলেন। ৩০ আমি মুকুন্দদেষের মস্তক হইতে গৃহীত 

হে ধিজতগণ! দুত্গণ দূর হইতে বিদ্যা এই মালাকে প্রণাম করি, ইহার এই 
'পতির এই আগমন-সংবাদ পূর্বেই রাজ- অনির্ধচনীয় অনুপম সৌরভের নিকটে ক- 
সমীপে আবেদন করিল। ইন্য় শ্রবণমাত্র পাদপের কুহমদৌরভ অতি হেয়; বায়ুচালিত 
পরম সম্ভোষ লাভ করিলেন এবং ,জনার্দনের এই মাল্য-গন্ধে জগতের পাপরাশি নষ্ট হয়; 

পুজা করিয়া বিঘান্ ব্রা্মণগণের সহিত এইগন্ষে আকৃষ্ট হুইয়। মধুকরানিঞর ইহার 
ষ্টচিত্ডে অবস্থানপুরর্ঘক ভীহার আগমন সমিকর্ষ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ৩৭ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৩২ ব্রহ্মাদি দ্বেধগণ বাহার পাদপদ্র-রজো 

ইঙ্যবকাশে দেই বিদ্যাপতিও নীল- লাভে মহতী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই 
মাধবের পরম রমণীর নিশ্বীল্য-মালা হস্তে বিষ্কুর কলেবরস্পর্শে পবিত্র এবং তদীয় 

ধারণপুরব্বক দ্বারপাল পুরঃমর বেত্রধারী অততরাগে রঞ্জিত এই মনোহর মালাকে আমি 
প্রাবেশিক পুরুষগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে ৷ প্রণাম করি। ৩৮ 
কৌতুকািত পৌরজ্রনগণের অনুগামী হইয়া | _ 'পাক্মীদেবী,বিষুর দয বাস করেম,_. 
সতবর রাজাগ্রে উপস্থিত হইলেন। ৩৩। ৩৪ | বি্চুর উৎসঙ্গে থাকিয়াই ভিনি কালযাপন 

নরপতিও ভাহাকে দর্শনমাত্র দিংহাসন করেন বলিয়া তাহার যে গর্ব, তাহা এই মালা 
দুর করিয়াছে, কারণ এই মালাও বিষ্ুর ছদয়ে 

* নিরণনঃ জ্ঞাপ্রঃ 1 সোহথ। * বপুষ্ৎ। 

পে এ পাল পাপ আপ ৭ পপ | আও প্পাদপ পি 



৪৬ 

কুত্রদ্থিতেয়মা হা্াঁৎ মহিমানং অ্রগুজ্জবলা। 
যা শ্রীনিধেঃ শরীরেহভূৎ সর্ববাব্যাপিনী চিরমৃ। 
জয় নীলাদ্রিশিখরভূষপাপ্রদষণ *। 
প্রণতার্তিহর শ্রীমংস্্াহি মাং শরণাগতমূ ॥ ৪১ 
ইতি ক্রবাণঃ ক্ষিতিপো বাম্পগদৃগদয়। গিরা । 
গাম শির! ভূমি: স্কুরড্রোমাঞ্চকবুকঃ॥ ৪২ 
সোহুপি বিদ্যাপতিবিপ্রঃ ক্ষপিতাশেষ কলাষঃ। 
দিব্যদেহে। নৃপস্তাগ্রে ধ্যান মাধবমাস্থিতঃ ॥ ৪ 
তেজস সর্বলোকানাৎ পাপানি ক্ষালয়ন ্ুধীঃ। 

অনুগৃহাতু দেবস্ত্াৎ নীলাদ্রিশিখর লয় ॥ ৪৪ 
শ্রীপতেরিক্বমাজ্ঞা তে ময়া রূপা প্রকাশিতা । 
টং ক্ষেত্রোত্তমগতং দ্বং সাক্ষানুক্তিদায়কম্ ॥৪৫ 
ইত্যুচ্চরন্নরপতেরামুমোচ গলে অজজমূ। 
শির» 

অবস্থিতি লাভ করিয্াছিল, কুহুমসৌন্দর্ধয 
ঙঙ্মী হইতে কোন অংশে ন্যুন নহে; আমি 
বোধ করি, এই মাল] সপত্ীবোধে লক্ষ্মীকে 1 
উপহাদ করিতে সমর্থ। এই মনোহর মালা 
কোথায় থাকিয়া এরূপ মহিমা লাভ করিল 
যে, লক্ষমীকান্তের শরীরে অবস্থিতিঙগাভ করিল : 
আমার বোধহইতেছে, এই মালা বহুকাল 
তাহার সর্বানগব্যাপিনী হইয়াছিল, নতুবা 
ইহার এত সৌন্দধ্য,-_-এত সৌরভ, কোথ! 
হইতে হইবে। হে নীলাচলশিরোডূষণ ! 
হে প্রণতহ্ঃখ'হারিন! লক্ষমীকান্ত! আমি 
আপনার শরণাপন্ন, আমাকে পরিত্র'ণ 
করুন। ৩৯.৮৪৩ 

এই বলিয়। বাস্প-গদৃগদ-বচনে বহুবিধ 
বাকো মালাকে স্তব করিতে করিতে রোমাকিত" 
কলেবর হইয়া ভূমি-পতিতমন্তকে প্রণাম 
করিলেন। ৪২ 

সেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও জগন্নাথ দেবের 
সাক্ষাৎকার লাভে নিখিল পাপ ক্ষয় করিয়া- 
ছিলেন, এমন কি দিব্যদহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তিনি জ্দঞ্জে মাধধকে ধান করিতে করিতে 

রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ; প্র মাল। 
রাজার নিকটে প্রদান করিয়! বলিলেন, ধিনি 

* ভূষপাদাপ্রদষণ, ইত্যাদর্শপা$; 

উত্কলখণ্ম্। 

সোহপুযখায় জিতিপতির্মালাৎ হাদয়লম্থিনীম্ ॥ 
দৃী। মেনে শ্রিয়ঃ কান্তং সাক্ষাদ্ধদয়গামিনমূ । 
নিধায় পাণী শিরসি দরমীলিতলোচনঃ॥ ৪৭ 
আনন্দাশ্রজলকরিন্নবদনহষ্ুবে হিম ॥ ৪৮ 

দুম উবাচ 
জয়াখিলদ্গৎবৃষ্টিস্থিতিসংহারশিল্পকূৎ । 
লীলাবিশ্বংপূর্নেমিসখ। বরহ্মাগডভারভূৎ ॥ ৪৯ 
আগ্চগ মহশেষাণাৎ প্রণতাত্তিহর প্রভে।। 

ব্রক্ষেত্ররুদ্রমুকুট-কীম্মারিতপদান্নুজ ॥ ৫* 
দীননাধ বিনৈকপতততত্রাপতৎপর | 
নিব্ব্য।জকরুণা-বারিপারাবারপরাৎপর ॥ ৫১ 
ত্দেকশরণং দীন্মনাদিভ্রমনির্ভরমূ । 

তেজোবলে নিখিল লোকের পাপ ক্ষয় করিয়। 

থাকেন, সেই নীলাচল-বাপী দেব জগনাথ 
আপনার উপরে অনুগ্রহ করুন। তিনি এই 
মাল্যদানচ্ছলে আপনাকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা 

মহাক্ষেত্র পুরষোত্তমে অবস্থিতি নিজন্বরূপ 
দেখিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন,--«এই 

বলিয়্ ব্রাহ্মণ ভূপতির গলদেশে সেই মালা 
পরাইয়া দিলেন। রাজাও ব্রঙ্গণ-প্রদত হুদয়- 
বিলম্বিত মেই মালা-দর্শনে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী 
কীন্তকে হৃদয়গত মনে করিলেন এবৎ মন্তকে 
হস্ত প্রদানপুর্র্বক আনন্দাশ্রুদ্বার৷ আগ্লুত-বদন 
এবং ঈষৎ নিমীলিত-চক্ষ' হইয়া ও নগকে 
স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৩--৪৮। 

ইন্দছ্যুম কহিলেন,--হে প্রভে। ! জগমাথ! 
আপনার জয় হউক, আপনি নিখিল জগতের 
সষ্টিস্থিতি ও সংহারকর্তা, আপনার লোমকুপে 
লীলার নিমিত্ত বিশ্বত্রক্গাণড অবস্থিত, এবং 
আপনি সেই ভার আপনাতে ধারণ করি- 

তেছেন। আপনি নিখিল লোকের অস্তর্ধামী, 
আপনি প্রণতগনণের আর্তি হুরুণ করিয়া 

থাকেন। আপনার পাপদ্য ব্রহ্ধা, ইজ, ও 
বুদ্রদ্দেবের মুকুটপ্রভায় বিচিত্র শো ধারণ 
করে। হে পরাৎপর! আমি জানি, আপনি 
অকপট দয়ার সাগর, আপনি দীন, অনাথ 

বিপল্প ব্যক্িদিগের রক্ষণে সর্বদা] ব্যস্ত । € 
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পরিব্রাহি জগরাথ ভক্তাবিরতবং সল ॥ ৫২ 

৪84 

রথেণাক্রমণাদূষ্টৌ ক্ষেব্রসায়ামবিস্তরৌ ॥ ৫৯ 
ইতি স্তবন্নরপতিঃ স্বাসনে সমুপাধিণৎ। তন্কুত্বা চিত্রমতৃলং তৈর্থিকাবেদিতং পুরা 

গৃহমেধিত্রহ্মদারিষতি-বৈধানপৈর্বৃতঃ ॥ ৫৩ সম্প্রতীতো হুষ্টমন। পুনস্তৎ ক্ষিতিপোহব্রবীৎ 
অষ্টাদশ বিদ্যাস্থ কুশলৈর্ধজ্বভি্বিজৈঃ। ইন্স্যুয় উবাচ। 
মৌনৈঃ স্থবিরভূতোশ্চ সার্ং মন্ত্িপুরঃসরৈঃ ॥৫২ শ্রুতপূর্ববং তু ভগবংস্তত্ে হশ্রৌষং সুহ্র্ণভম। 
বিদ্যাপতিং পৃজরিত্বা বমানপুরঃসরমূ । ক্ষেত্রোভমং দ্বিদ্রশ্রেষ্ সাম্গ্রভং বর্ণরন্ব মে। 
উপবেষ্ঠাগ্রত; পীঠে পৃষ্টা কুশলমাদিতঃ ॥ ৫৫  মীলেন্্রমণিমূর্তেভ্ত বিষেশরূপৎ যথাতথম্ব ॥ ৬১ 
পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্ত বিষোর্মলাশ্ববর্ধণঃ। বিদ্যাপতিক্রবাচ। 
মহিমানং স্বরূপঞ্চ পপ্রচ্ছাবহিতে। মুদা ॥ ৫৬ 
ব্রাহ্মণঃ ক্ষিতিপেনাসৌ পৃষ্টোহনুভব্মাত্বনঃ। 
ভিন্নদ্বীপপ্রবেশাদ্ি মজ্জনাম্তৎ সরিৎপডেঃ। 
ক্ষেত্রোতমন্ত বৃত্তান্তৎ কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৫* 
নীলাদ্রিরোহণৎ নীলমাধবন্ত চ দর্শনমূ। 
্গানঞ্চ রোহিণে কুণ্ডে মহিমান্ৎ বটস্ত চ ॥ ৫৮ 
নুসিংহাদ্যইশভূনাৎ শক্তীনামষ্টসংস্থিতিমূ। 

জগন্নাথ! আমিও একজন দীন, এবং চিরদিন 
মোহে আচ্ছন্ন; আপনি ভিম্ন আমার আর গতি 
নাই। হে ভক্তবসল! দয়া করিয়। আমাকে 
পরিত্রাণ করুন। ৪৯--৫২। নরপতি এইরূপে 
স্তব করত গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি ও বৈধানস- 
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া আসনে উপবেশন 
করিলেন ৫৩ 

মহারাজের সমীপে অষ্টাদশবিধ বিদ্যায় 
পারদশী যাগকর্তা ব্রাঙ্গণগণ, মুন্গণ, মন্ত্রী, 
বৃদ্ধ ভূত্য প্রভৃতি পরিজন স্কল উপস্থিত ছিল, 
তাহারাও মহারাজকে বেষ্টন করিষ . উপবেশন 
করিলেন। মহারাজ বিদ্যাপতিকে বছমম্ান- 
পুর্ববক পুজা করিয়া! সন্মুখবন্তা গীঠে উপবেশন 
করাইলেন এবং কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞান৷ করিয়া 
পরমানন্দে একানস্তচিত্তে পুরুষোততমক্ষেত্রের 
ও বিষ্ণুর মণিময় হীল মূর্তির মহিম। ও স্বরূপ 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ৫৪---৫৬ 

মহারাজ কর্তৃক জিজ্ঞামিত হইয়া ব্রাহ্মণ, 
যেরূপ দেখিাছিলেন এবং বুঝিগাছিলেন, 
তৎসমন্তই বলিলেন, নীলপর্ধ্বতে আরোহণ, 
নীলমাধবের দর্শনব্যাপার, রৌহিণ-কুণ্ডে 
স্নান) অক্ষয়ধটের মহিমা, নৃসিংহাদ্ি অষ্ট শত 

হস্ত তে ব্ণরিষ্যামি দি্যাং সূর্ভিৎ জগত্পতেঃ। 
যাং চশ্মরচক্ষুষা দৃষ্ট। জায়তে মুক্তিভাজনং ॥ ৬২ 
নীলেজমণিপাষাপময়ী মূর্তিঃ পুরাতনী। 
যাহৎ ব্র্নরুদ্রেন্দ-পুরোগৈরক্চিতা সুরৈঃ॥ ৬৩ 
আয়োপিতেয়ং দিব্যা অক্ পুজায়াং হি সৃপর্ধধভিঃ 
সেয়ং ন ম্লায়তি নৃপ ন চ গন্ধেন রিচাতে॥ ৬৪ 

ও অষ্টশক্তির কথা এবং রথে অ!রো'হণ করিয়া 

সেই মহাক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিগ্তার যাহা দেখিয়া 
ছিলেন, প্রবেশ হইতে সমুদ্রে মজ্জন পধ্যস্ত 
তৎ্সমস্তই রাজার নিকটে বর্ণন করিলেন। রাজ। 
তীর্থযাত্রীর নিকটে পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, পুন 
ব্বার ব্রা্ষণের মুখে বিচিত্রব্যাপার শ্রবণ 
করিয়া তাহার বিশ্বাস হইল। তিনি হুষ্টচিত 
হইয়। ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার 
মুখে এই যে অতি দুর্লভ পবিত্র ক্ষেত্রের কথা 
শ্রবণ করিলাম, পুর্কেও ইহা আমি শুনিয়া- 
ছিলাম। হে দ্বিগবর! শুনিয়া এখনও আমার 
আশা মিটে নাই; আপনি পুনর্্ধার বর্ণন 
করুন। বিধুর ইন্্রনীল-মণিময়যুর্তির কথ! 
পুনরূপি যথাষথভাবে কীর্তন করুন। ৫৭--৬১। 

(বিদ্যাপক্জি কহিলেন ) হে রাজন! আঙি 
সেই জগৎপতির অত্যাশ্চর্ধা দিব্য মূর্তি বর্ণন 

করিতেছি, চর্মচক্ষু ছারা প্ মুর্তি দর্শনে 
মুক্তিভাঞ্গন হওয়। যায়। উহা! নীলেন্দরমণি দ্বারা] 
নির্মিত ও অতি পুরাতনী৷ এবং ব্রহ্মা্দি দেবগণ 
কর্তৃক অহরহঃ অর্চিত| হইতেছেন। ৬২1৬৩ 

এই যে স্বগ্গায়মালা দেখিতেছ, ইহ! গেবগণ 
কর্তৃক নীলমাধবের পুজায় প্রদত্ত হুইয়ছিল। 
এই নিমিত্তই ইহ ম্লান বা গন্ধবিহীন হয় 



৪৮ 

দিনে বহুতিথে ধাতে যরৃশী অ্থরোততযা। 
দিব্যোপহারনির্বালা. ভক্ষণাৎ ক্ষীণকলুষম্। 
নাং ন পশ্ঠসি কিং রাজননতিমানুষবর্চসমূ॥ ৬৫ 
সকদপ্যশনাদন্ত দুংপিপাস! বলক্ষয়াঃ। 
ন বাধস্তে নৃপশ্রেষ্ঠ দৃষ্টেনাদৃষ্টকল্পনমূ ॥ ৬৬ 
ভুকতিরক্তিশ্চ ছে তত্র রাজন যুগপৎ স্থিতে। 

ন জরারোগশোকাদিছুংখৎ ন চ হি বিদ্যাতে ॥৬৭ 
ঘর সাক্ষাজ্জগনাথঃ প্রসন্ন বদনে। বিভূঃ। 
ফুল্েন্দীবরপত্রাক্ষ: প্রসমোহমৃতমুক্তিদ? ॥ ৬৮ 

ইত্তি উৎ্কলখণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ। 

দ্শমোহধ্যায়ঃ। 
ইন্্যুয় উবাচ। 

জন্ম প্রভৃতি তত্র তৃং ন প্রয়াত ছিজোভম। 
কখং বিদ্যাদভবান্ দিব্যবৃত্তাস্তং পুরুবোভমে ॥১ 

নাই। অনেক দিন হুইয়াছে, তধাচ সৌরভ ব! 
সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ভ্রাস হয় নাই। ৬৪ 

হে রাজন! আমাকে দেধিভেছেন না 
যে, দিব্য নির্শলা-ভক্ষণে নিষ্পাপ হই 
মানযাতিরিক্ত তেজোলাভ করিয়াছি। হে 

নৃপবর ! জীবের! এই নিম্মাল্য একবার ভক্ষণ 
করিলে বলক্ষয়, ্লুধ! ও পিপাসা প্রভৃতিতে 

আক্রান্ত হয় না। ইহাকে দর্শন করিলে অদৃই 
জন্মে। হেরাজেত! এই নিশ্মাল্য ভোগ ও 

মোক্ষ উভয়ই এককালে প্রদান করিতেছেন । 

বন্ধতঃ জরা রোগ শোক প্রভৃতি হুঃখ- 

পরম্পয়! উহাত্বার! বিনিষ্ট হইয়৷ যায়। অধিক 
কি বলিব, প্রফুল্ল ইন্ীবরপন্শতুল্য নেত্র- 
শালী শরগাগত ব্যকিদিগের মুক্তিদাতা! সাক্ষাৎ 
জগন্নাথ উহাতে প্রসন্নবদনে প্রভূত্ব করিতে- 
হেন । শত । 

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 

ইল্যহ্যুয় কছিলেন-_দ্বিজবর! আপনি 
জন্মাংধি আর কখন সেখানে যান নাই; এ 
একবার নিয়াই অল্পদিনের মধ্যে পুরুযোশমের 
দিষ্য অভুত্ত বৃতাস্ত সকল যে বপে জানিলেন, 

উৎ্কলখণ্ডয্। 

বিদ্যাপতি রুবাচ। 
তত্র স্থিতোহহং সায়াহ্ে ভগবস্তমুপাগমমূ। 
তম্মিন্ কালে দ্িব্যগন্ধে! ববৌ চ শিশিরোমরুৎ | 
উদ্যতঃ সন্ুলঃ শব্দঃ শ্রারতে ম্ম বিয়ৎপথে। 
ক্রমাদৃযাহি প্রযাহীতি স তু বর্ণমন্ঃ স্বনঃ। ৩ 
দ্বিবিষ্ঠানাৎ পতৎপুষ্প-বৃষ্্যান্ছাদিতপর্ব্বতঃ ৷ 
সমাগতোহভূৎ সানিধ্যে বৈকুঠম্ত মহীপতে ॥ 
বীণাবেণুমুদ্গানাং চঙ্চরীপাঞ্চ নিত্বনঃ। 
অভূতপূর্ববস্তত্রাসীদ্দিবযগানবিমিশ্রতঃ ॥ ৫ 
সহতমুপচারাপাং প্রীতয়ে পরমেশিতুঃ। 
দেবৈঃ সমর্পিশৎ তত্র মনুষ্যদুষ্টপূরর্বকমূ ॥ ৬ 
সম্পৃজ্য বিধিবদ্দেবং করমাত্রোপলক্ষিতাঃ। 
জয়পুর্ব্বৈশ তং স্তোৈঃ সন্তোষ মধুম্দনম্ ॥৭ 
যথাগতৎ তে ত্রিদশাঃ প্রযযুস্িদশালয়মূ। 
তেযু যাতেযু শবরঠ সখ! বিশ্বাবনুর্মম ॥ ৮ 

তাহ! আমর! নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। 

বিদ্যাপতি কহিলেন,--মহারাজ! আমি একবার 
গিয়াই তথাকার ঘটনা সমস্ত জানিয়াছি, 
তথায় উপস্থিত হইয়া আমি সন্ধ্যাকালে ভগ. 
বানের নিকটে গমন করিলাম, তখন তথায় 
বগা গন্ধশালী হুশীতল বায়ু বহিতেছিল। 
আকাশপথে “যাও, ধা এই প্রকার ধ্বনি 
ভ্রবণগোচর হইতেছিল। হে মহীপতে। দেখি-, 
লাম,_তখন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষট 
করিয়। সেই নীলাচলকে ঢকিয়া ফেলিলেন 
এবং ত্রমে 'তাহার৷ বৈকুঠঠনাথের সমীপে 
উপস্থিত হুইলেন। তথায় বর্গায় সঙ্গীতের 
সঙ্গে সন্্ে বীণা, বেখু,মৃদগ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি 
হইতে লাগিল; সেই অপুর্ব্ব গীতবাদ্য আমারণ 
জন্মে কখনও দেখি নাই। দেবগণ পরমেশ্বরের 
প্রীতির নিমিত্ত সহস্র উপচার প্রদান করিলেন; 
আমার বোধ হয়, সেরূপ উপগার মনুষ্ের 
কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ১--৬। 

তাহার পরে দেবগণ সেই মধুহ্দন 
জগন্নাথের যথাবিধি পুজা, জয়ধ্বনি ও স্তব 
পাঠ দ্বারা সন্তোষ জাধন করিয়া স্বর্থধামে 
প্রাত্যাগমন করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে 



দিশগোহধায়ঃ | 

দিব্যোপহারভোজ্যনি মাল্যঞ্চেদৎ দন মম। 
অনর্ঘযমে জয়।নং শ্রীরামনুখদায়কমূ ॥ ৯ 
অলক্ষমীপাপরক্ষোত্বং ঘোগ্যং তেনাহাতৎ ময়া। 
শৃগুঘ তন্ত সংস্থানৎ বিষ্ঞোর্মৎ ক্ষেত্রমুক্তমমূ ॥১০ 
অপূরব্বশি্লনৈপুণাৎ রূপক্কান্ত মনোহরমূ। 

8৯ 

তন্ত পশ্চাতপ্রদেশে হি কুণ্ রোহিণসংজ্ঞকমৃ১৫ 
জলোদৃগমামীলঘৃষদারোহণবিভূষিতমূ। 
বহিঃস্ফটিকবের্দীভিশ্চতুর্িক্ষু পরাবৃত্মু ॥ ১৬ 
অধপজ্বাপহাগতিরাভিঃ পুর্ণৎ মনোহরমূ । 
তৎপুর্ব্ববেদি কা মধ্যে স্াগ্রে ধস্ছায়শী তলে 1 ১৭ 

ন ভূমিজননা পুংসা শক্যতে গদ্দিতুং হি তৎ ১১ ইন্দপনীলমো দেব আস্তে চক্রগ্রদাধরঃ। 
তদৃভাগাপৌরুষাভ্যাং তল্পক্ষিতং কথয়ামি তে।  একাশীত্যম্ুলমিতঃ ধর্ণপদন্মেপরিস্থিতঃ ॥ ১৮ 
সমস্তাদৃগহনাকীর্ণং ক্ষেত্র নীলাদ্রিনাভিকমূ ॥ ১২ অষ্টর্মীচভ্্রশকলশোভাবিজয়ি ভালতূঃ । 
আক্সামবিস্তৃতিভ্যাঞ্চ বিখ্যাতৎ ক্রোশপঞ্চকমূ। 
তীর্থরাজন্ত বেলায়াং নবর্ণবালুকয়াবৃতম্ ॥ ১৩ 
অভ্রেঃ শৃঙ্গে মহানুচ্চৈ: করপস্থায়ী বটো মহান্। 
ক্রাশায়তপুণ্পফলবর্জিতঃ পল্পবেজ্জবলঃ ॥ ১৪ 
হরধযাপক্রমণে তস্ত ছায়া নাপক্রমস্ত বৈ । 

আমার সখা সেই বিশ্বাবন্থু শবর স্ব 
খাদ্যসামগ্রী এবং এই মালা, আমাকে 
উপহার দিলেন। এই মাল! কখন ম্লান হয় না 
ইহার মুগ নিরূপণ করিতে পারা যায় ন। 
ইহাতে স্ত্রী ও রাজ্ধযনুখলাভ হইন্ব! থাকে 
এই মালা অলক্মীপাপরাক্ষদ নিপা করিতে 
সমর্থ । এক্ষণে বিষ যে মনোহর ক্ষেত্রে বা 
করিতেছেন, তাহার পরিচয় শুনুন, _সেই 
পুরুষোতমের ক্ষেত্রের শিল্পচাতুরী অতি অপূর্ব, 
মেই শ্রীক্ষেত্রের অবয়ব অতি মনোহর, 
মন্ত্যবাসী মানব তাহা বর্ণন করিতে, এমন কি 
ভাল করিয়। দেধিতেও অগমর্থক; আমি 
আপনার ভাগ্য এবং পুরুষকারবলে তাহা 
দেধিতে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনার 
নিকটে তাহার পরিচয় দিতেছি ; দেই ক্ষেত্রের 
চতুদ্দিকে গহনকানন, মধ্যে সেই নীলগিরি 
সেই ক্ষেত্রের নাভির মত শোভ! পাইতেছে। 
৭-স.১২। 
ও ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পাঁচ ক্রোশ, 

উহা! পারবা সমুদ্রতীর ্বরণবালুকায় পূর্ণ। 
আর এ নীলগিরির শৃঙ্গে বৃহৎ এক আকষস্থারী 
বটবক্ষ; এ বৃক্ষের পরিমাণ একক্রোশ; 
উহাতে ফল পুষ্প কিছুই নাই, কেবল বছুতর 

ম্মেরেন্দীবরযুগ্ধশ্রীধিকারোদ্য তলোচনঃ॥ ১৯ 
অনেনামৃতভানুদ্যৎসস্তাপত্রয়মোচনঃ। 
নাসাপুটদ্বয়োত|পিত্তিলপুপ্পপ্রশোভনঃ ॥ ২০ 
বপুষোহশ্বময়ত্েহপি হুম্মিতন্নপিতাধরঃ। 
হাসসংফুল্পগণ্ডা ভ্যাৎ রুচিরং চিবুক হনুঃ ॥ ২১ 
অনন্যপূর্ব্ঘটিত স্যব্িণীযুগমজস! । 
হাসন্য়াধরৌ গণ্ডে। চিবুক স্কিনী শুভে॥ ২২ 

মনোহর। নৃুর্ধদেবের গতিবিধি অনুসারে 
উহার ভাল ছায়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় 
না। ট্র বৃক্ষের পশ্চাৎ দ্দিকে রৌহিণ নামক 
এককুণগ্ড। এ কুণ্ডে নামিবার সোপান 
নীলকান্তমণি নিশ্মিত; এ সোপান কুণ্ের 
তলদেশ পর্যন্ত বিদামান। এ কুণ্ডের উপরে 
চারিদিকে স্ফটিকমণিময় বেদী, এ কুগড 
পাপহারী সলিলে পুর্ণ; এ কুণ্ডের বচচ্ছায়া 
নুশীতল পুর্ধ বেদ্ধিকার মধ্যভাগে দেব চক্র" 
গ্দাধর বিরাজিত আছেন, তীহার মূর্তি ইত্র- 
নীলমণিময়, তাহার পরিমাণ একাশীতি অঙ্গুলি, 
স্বর্ণপছ্োর উপরে তিনি অবস্থান করিতেছেন। 
১৩ -স্১৮। 

তাহার ললিশোভার নিকট অষ্টমী 
চন্্রখণ্ড পরাজিত) তাহার নয়নযুগল বিকসিত 
একজোড়া ইন্বীবরকে ধিকার দিতে উদ্যত; 
তাহার মুখসুধাকরদর্শনে ত্রিপাপের শাস্তি হয়, 
সেই ভগবানের নামিকাদ্ধর ভিনফুলের স্তায় 
হুশোভন। তাহার শরীর পাষাণময় হইলেও 
অধর হান্তমাধ।, গঞ্যুগল হার্োৎকুল্ল, চিবুক 
ও হন অতি মনোহর ; ওষ্টের চুই প্রাস্তভাগের 

পল্পবে পরিপূর্ণ এবং দেই কারণে দেধিতে অপূর্ব হুগঠন: গণ্ুয়ের দিয়ভাগ হান্তকার 



৪5 

বহস্গিদর্শনং দেবো বিশ্বকর্মা দিশিলিনামূ । 
মকরান্ কর্ণ ধ।-পোভিশ্রুতিযুগেন সঃ] ২৩ 
গুক্ুতাগবযোর্মধ্ পুর্ণচন্দো পহাসকঃ। 
গ্রৈবের়শোভাজন $.কঠদেশেন পশ্ঠতাম্ ॥ ২৪ 
দক্ষিণাবর্তশঙ্ন্ত মুক্তাজন্মাতিপদ্করুৎ । 
পীনায়তম্বনবমুগঞ্জানুদীর্থচতুভূজঃ॥ ২৫ 
্চ্ছনির্দীলহারোপশোভকোর-স্থলে। বিভূঃ | 
ধনে চতুর্দশ্জগন্দিব্যকৌ স্ুভবিদ্বিতমূ ॥ ২৬ 
নিয়ন|ভিহ্দাবিউ্-তনুরোমালিমগ্জুলঃ | 
হারৎ ত্রিবলিমধ্যেন স্থাণুত্বপরিণামক; ॥ ২৭ 
সুরতুমেখলাজায়া কিদ্বিনীমৌক্তিকম্রজ। | 
জগরাবণ্যপুটকে স্কিচা দেবস্ত শোভতঃ ॥ ২৮ 
জনালন্বিমুক্তা্রক্ পীতচেলোপশোভিতঃ 
জজ্ঙত্মতযুগৎ মোক্ষমাঙ্গলাতোরাণা শ্রম ॥ ২৯ 

সপ সপ প্লিস পাপীপি পপি পিপিপি স্পা পিল ৮ শি শি শশাপ্পাশ শি দিশাসীসাপীটিপাপিপাপিপপানর | পি 

্যু্সভাব ধারণ কারয়াছে। দেব জগন্নাথ 
বিশ্বকর্মাদি শিল্পিবর্গের মুশিলে র চুড়ান্ত 
নিদর্শন: তাহার কর্ণমুগল মকরমুখ কর্ণভুষণে 
শোভিত। ১৯--২৩। 

উতৎ্কলখগুমূ। 

বৃশ্তানুপুর্দমজানুভ্যাং মালয়াপ্রপনদীনয়া । 
রত্বাঢ্যবলয়াভ্যাং চ শোভেতে চরণে৷ বিভোঃ ॥ 
হারকষ্কণকেযরমুকুটাদ্যৈরলগ্কৃতম । ৪ 
জ্ঞানাহস্কারকৈস্বর্ধা-শবত্রহ্জাঙি কেশবঃ॥ ৩১ 
চক্রপদ্থগদাশঙ্খ-পরিণামানি ধারয়ন্। 
সর্ববাশাদ্যো তকো দ্বেবে। নীলাদ্রের পরিস্থিতঃ ॥৩২ 
ভক্ত প্রণয্য দৃষ্টা যং দেহ্বন্ধাৎ, প্রমুাতে। 
বামপার্খণত। লক্ষ্মী রাগ্রিষ্টা পদ্বপাণিনা॥ ৩৩ 

 ল্্কীবাদনপরা ভগবনুখলোচনা । 

সর্ববলাবণ্যবসতিঃ সর্ব্বালম্ব। রভূষিতা ॥ ৩৪ 
তাবপশ্ঠৎ হি জগতঃ পিতরাবচলস্থিতৌ । 
তুষীনুতো স্মেরদৃশানগৃহুত্তৌ চ পশ্ঠতঃ। 
সজীবৌ তাবববুধং (?) তো দীনানুগ্রহকারণাৎ। 
ছত্রীভুতকণাবৃন্দঃ শেষ পশ্চাদবস্থিতঃ ॥ ৩৬ 
অঃগ্র ব্যবস্থিতৎ দুরীৎ বপুর্বিভ্রৎ সুধর্শনমূ। 

পাশ ০? শী শাশাশীশীশি 

মঙ্গলতোরণবৎ প্রতীয়মান। প্রভুর চরণ 
আনুপুর্তিক গেল।কার জানুযুগলে পদপর্য্যস্ত- 

| লম্বী মাল্যে এবং রত্ববলয়ে অদৃভূত শোভা 
বৃহস্পতি এবং শুক্রের মধ্যগত পুর্চচন্রের ধারণ করিয়াছে । প্রভুর শরীরে হার, ক্কণ, 

শোভ আহার নিকট পরাজিত। তাহার 
কঠদেশে মনোহর গ্রীবাভূষণ, এক হস্তে তিনি 

কেয়র ও মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কাবে তুশোভিত। 
স্তচতুষ্ট়ে যথাক্রমে শঙ, চক্র, গ্দা, পদা- 

মুক্তাত্রমকারী মনোহর দক্ষিনাব্তশঙ্ঘ ধারণ রূপ পরিণত জ্ঞান, অহঙ্কার, শশ্বর্ধ্য এবং ব্দ- 
করিতেছেন। তাহার চারি বাহু অজানু- 
লশ্মিত, স্বন্ধযুগল অতি পীন ও আয়ত। প্রভুর 
বক্ষঃস্থলে মনোহর হুনিম্ীল হার 
পাইতেছে। প্রভুর গলে দিব্য কৌহ্াভমণি, 

রাশি ধারণ করিতেছেন। দেব জগন্নাথ এই. 

৷ রূপে চতুপ্িক আলোকিড করিয়া নীলাচলের 
শোভ। : উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন । তাহাকে 

| ধ্শন করিয়৷ ভক্তিপুর্র্বক প্রণাম করিলে 

তাহাতে চতুদ্দণজগতের মূর্তি প্রতিবিদ্বিত। | জীব দেহবন্ধন হইতে যুক্ত হয়। প্রভুর বাম- 
তাহার গভীর নাভি-ভুদে সুক্ষ রোমাবলী | পার্ে লক্ষ্মী দেবী পদ্বহস্তে তাহাকে আলি- 

নুশোভমান। তাহার কঠস্স্দত হার ত্রিবলির জন করিয়া রহিয়াছেন । ২৯--৩৩। 
যধ্ভাগ পর্ধাস্ত স্পর্শ করিয়াছে। হু সর্বপ্রকার লবণ্যের আধা! দেবী ক্ষীরো 
জগন্নাথ দেব স্থাথুর মত অচলভাবে অবস্থিতি | নন্দিনী সর্বধিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইন্না ভগ 
করিতেছেন। প্রভুর স্ফিকৃতবয়, ভ্রিজতের লাব- : বানের মুখে নয়ন নিক্ষেপপু্বক বীণাবাদন 
পোর খনি এবং উত্তমরতরময় কাকীদাম ও মুক্তা ৷ করিতেছেন। দেখিলাম, জগতের মাা-পিতা 
নির্ষিত কি্কণী মালায় হুশোভিভ। ২৪:২৮ সেই নীলাচলে তুষকীন্তাবে অবস্থান করত 

পরিধানে গীতবসন, মুক্রামাল! জন স্মেরনয়নে দর্শকবৃন্দকে অনুগৃহীত করিতেছেন 
পর্য্যন্ত বিলন্বিত। তাহার মনোহর জানুযুগল তাহার পশ্চার্ঘভাথে অনন্ত নান ফণাসমুহ 

স্তশুযুগলের হ্থায় সুশোভন, মোক্ষদারের ছত্রাকার করিয়া বুহ়াছেন। ভগবানের 



ঘপমেহধ্যায় । ৫১ 

কৃতাগ্ুলিপুটৎ ভন্ত পশ্চাদৃগরুড়মাস্থিতঃ ॥ ৩৭ কিমত্র বাচ্যং তবধিকং ক্ষিতীন্্র 
, এবমনূতরূপৎ তং দৃষ্টা সাক্ষাৎ শ্রিয়ঃপতিমূ। পুংসে! মতি্ধাৰছূপৈতি কামান্। 

লভেত নীলাদ্রিপতিৎ প্রণম্য 
ততোহধিকৎ পা মহিয়। ॥ ৪৩ 

চেতোরজ্জ্রভিরাকষ্টমিব তত্রৈব ধাবতি ॥ ৩৮ 
অনেকঞ্জনসাহতৈঃ স্বকর্খাণ্যর্জিতানি চেৎ। 
যুগপৎ পরিপকানি বস্তাদৌ তৎ হি পণ্ততি॥ ৩ সূ এব দাতা ত্রুতুতিঃ স ঝষ্টা 
তীর্থন্নানতপোহোমবেদদানব্রতৈরপি। সত্যপ্রবক্তা স পপ 
নালমালোকিতুং মত্্যস্তাদবশং পুরুযোন্তমমূ ॥ ৪০ সর্কোর্ডণৈঃ সর্্ধভবৈর্বরিষ্টো 

যে নীলমুর্তিং বিমলান্বরাভং 1. নীলাদ্রিনাথঃ খলু যেন দৃষ্টঃ॥ ৪৪ ॥ 
ধ্যায়স্তি বিধুৎ পুরুষোত্তমস্থ্মূ। ৷ তত্র যে সেবকাঃ সম্তি মাধবন্ত জগৎপতেই। 

তে ীণবন্ধাঃ প্রবিশস্তি বিষ: | ভেভ্যঃ সকাশান্মাহাত্মযমিদৎ জ্ঞাতৎ ময়া নৃপ। 
পুরং হি ষংপ্রাপ্য ন শে!চতীহ ॥ ৪১ ৷ তম্মিন্ পরম্পরাগ্জাত মাদদিস্ষ্টেঃ পুরাতনমৃ। 

বিদ্যাভিরষ্টাদশভিঃ প্রণীতৎ  প্রদিদ্ধমিণম খ্যানং শ্রোত। তত্র গতো। হাহমূ্ 4৪৬ 
নানাধিধং কর্ম্মফলৎ নৃণাং যৎ।  তৃদাজমা! ত্রগত্র। দৃষ্টা শ্রীপুরুষোত্তমমূ। 
একত্র ততসর্দ্মমূষা বিষে: 1 নিবেদিতৎ তে রাজেন্দ্র যথেচ্ছসি তথ! কুরু ॥৪৭ 
সন্দর্শনস্তেতি শঙাংশমানম ॥ ৪২ 

পশ্চানূভাগে গন্ড় কতাগুলিপুটে অবস্থিতি 
করিতেছে । এইরূপ অদ্ভুত রূপমম্পন্ন 
সাক্ষাৎ শ্রীপতিকে দর্শন করিলে দর্শকের 
চিত্ত যেন রক্জু ছারা আকৃষ্ট হইয়। সেই দিকেই 
ধাবিত হয়। ৩৪--৩৮। 

বিদ্যাপতি কহিলেন, যে ব্যক্তি বহুসহঅ 
জন্মাবধি স্বীয় সৎকর্মজন্য পুণ্য দচপুর্বক 
তাহার পরিণামফল এককালে লাভ করিয়া- 
ছেন, তিনিই গেই নীলমাধবকে দর্শন ই 
পারেন। ৩৯ 

নতুবা তীর্থন্নান, তপস্তা, হোম, বেদ, দান, 
ব্রত প্রভৃতি কর্ম করিয়াও মর্তীবাদিলোকের৷ 
তা€শ পুরুষো _্তমকে অবলোকন করিতে সমর্থ 
হন না। ৪০ 

যাহার। সেই পুরুষোভতমে অবস্থিত নিম্দুল- 
গননের স্ঠায় নীলমুর্তি বিষুকে ধ্যান করে, 
তাহারা মংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষু- 
পুরে গমন করত শোকশূহ্য হইয়া অনস্থান 
করে। অঙ্াদশবিধ শাস্সে মনুষ্াদিগের কর্দফগ 
যাহা উক্ত হইয়াছে ; লেই সমগ্র কর্দফল,--. 
একত্র তুলনা করিলে বিষুসন্দর্শশজনিত | 
ফলের শতাংশের একাংশের সমান হয়, কিনা। 

ইঞ্জদ্যুয় উবাচ। 
ৰ আগুবাক্যান্ভগবতঃ শ্রুত্বা রূপমধাপহ্ম্। 

সন্দেহ )। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, 
ক্ষেত্রের মহিমা বড়ই অদ্ভুত; মানবগণ 
তথায় গিয়া দেই নীলাচলের অধিদেব জগ- 
নথকে প্রণাম করিয়া ইচ্ছার আঁধক সম্পদ্ 
লঙ করে। ৪১-৮৪৩। 

ধিনি সেই ভগবান নীলাচলনাথকে 
দেখিতে পাইয়াছেন, তিনিই দাত; বিবিধ 
যজ্ঞকর্তা, সত্যবাদী ও ধার্মিক বলিয়া পরিচিত 
হইয়া থাকেন। এমন কি সর্বগুণে গুণবান্ 
বলিয়া বিখ্যাত হুন। রাঞ্জন্! তথায় জগৎ- 
পতি মাধবের যে সকল সেবক আছেন, তাহা" 

দের নিকট তাহার এই মহিমা, আমি অবগত 
হইয়াছি, তথাকার লোকপরম্পরাগত আর্দি 
হইতেও পুর/তন এই প্রসিদ্ধ উপাধ্যান শুনি- 
বার নিমিভ আমি তথায় গিয়াছিলাম। হে 
ৰ রাজের! আমি আপনার আজ্ঞানুমারে তথায় 

গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া আসিয়া 
নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনার যাহ! 
ইচ্ছ! হয় করুন। ৪৪--+৪৭ 

ইন্দছ্যয় কহিলেন, হে ভগবান! আমি 
[ও্রমুখে ভগবানের-_পাপনাশক রূপ শ্রবণ 



€২ উতৎ্কলখগ্ুম্। 

কতক্ত্যোহস্মি ভগবন্ দিব্যনিষ্াল্যমঙ্গমাত॥ | উথায় সহসা বিপ্রঃ পাদ্যাধ্যাচমশীরকৈঃ। 
বহজন্্বর্জনিতানি ক্ষীণানি ছুরিতানি মে।. ! বরাসনস্থৎ প্রণতঃ প্রোবাচেদং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫ 
অধিকারী তৃহৎ জাতে। দর্শনে ভ্রীপতেরিহ ॥ ৪৯ ; ইন্দচ্যুয় উবাচ। 
সর্ব স্বমাহৎ ধাস্তামি রাজোন হুসমুদ্ধিন। | ূ অন্য মে সফল যজ্ঞ! দানমধ্যয়নৎ তপঃ। 
তত্র বাসং করিষ্যামি পুরছুর্গণি চৈব হি॥ ৫০ : যন্মে গৃহৎ সমাগচ্ছদ্ দ্বিতীয়! ব্র্ণত্তনুঃ ॥ ৫৬ 
ক্রতুনা হয়যজ্ছেন ষক্ষ্যে শ্রীত্যে মুরছিষঃ।. ! কৃতার্থে য্যপি মূনে আগতানুগ্রহাত্তষ । 
শতেপচারৈঃ শ্রীনাথৎ পুজয়িষ্যে দিনে দিনে ॥ : তথাপি ততপ্রসা্দায় কিমাজ্ঞাং করবাণি তে ॥ ৫৭ 
ব্রতোপবসনিয়খৈঃ প্রীণরিষ্যে জগদগ্রুমূ।॥ *। কিং প্রয়োজনমুদ্দিশ্ট ভবনং মে পরিজিতমূ ॥ ৫৮ 
বাক্যামতেন সম্তপ্রং ধথ। মামভিফেক্ষ্যতি । ॥ জৈমিনিরুবাচ। 
দীনানুকম্পী ভগবান্ সাক্ষানারার়ণে বিড: ৫২ | ভদ্ু্া নৃপতের/ক্যৎ ভক্তি প্রশ্রয়কো মলম । 
এবং স শ্রন্ধয়! ভক্ত্যা সংস্মতে যাবদীশ্বরমূ।  ' উবাচ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ম্মি শপুর্র্ব, মহীপতিমূ ॥ ৫৯ 
নারধন্তত্র সংপ্রাপ্তে। ভুবনালোককৌত্বকী॥ নারদ উবাচ। 
তমায়াস্তৎ পষিং দৃষ্টা বৈষ্ণবাগ্র্যং বিখেঃ সুতমূ। ' ইঞ্জছায় নৃপশ্রেষ্ঠ বিমলৈত্দৃগ্তণোৎকবৈঃ। 
আশশংদ স্বকাধ্ন্ত সিদ্ধিং নরপতিস্তদা। ॥৫৪ প্রীণিত। দেবত| পি! মুনয়ো ব্রঙ্গণা। সহ ॥ ৬০ 

টিন? স্বপ্রতিটা পুথগৃযোগ্য গুণ একৈকশত্তব | 
এবং এই দিব্য নিশ্মল্য ধারণ করিয়া কৃতকতাথ : ব্রহ্মীণঃ সদনে স্থিত্যে পধ্যান্তাস্ত জমীহিতাঃ ॥ ৩১ 

০ পপ পাক জিপ 

হইলাম, আমার বহুজন্মা!ভ্ঞত পাপরাশি বিনিষ্ট : . 48252 

হইল, আমি এখন সেই জীপতিকে দর্শন! হে দ্বিজগণ। রাজ! সহদা গাত্রোথান- 
করিবার অধিকারী হুইলাম 1৮1৪৯ ! পুর্ষক নারদ মুনিকে পাদ্য অর্খা ও আচমনীর 

অতএব আমি সম্পূর্ণ বত্বনহকারে রাজো- ! ছার! পুজা! করিলেন, মহর্ষি বরাসনে সমাদীন 
চিতসমৃদ্ধিসহায় ছার! সেই স্থানে ঘাইয় ছুর্গ ও : হইলে রাজা প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
পুরী নির্খাণপুর্বক নিশ্চয়ই বাস করিব। ৰ কহিলেন--আজি আম্নার যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন 
সেই যুরারির প্রীতির নিমিত্ত অশ্বমেধযজ্ | ও তপন্তা, সমস্তই সফল হইল;--যেহেতু 
সম্পানপূরব্বক প্রতিদিন শত শত উপচার ূ দ্বিতীয় ব্র্গমূর্তি-আজ আমার গৃহে 
দ্বার! পুজা করিব। ৫০1৫১ উপস্থিত। ৫৫1৫৬ 

দীনয়াবান্ প্রভূ ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ হে মুনে! ধদ্যপি অনুগ্রহপূরবক আগমন 
ষাহাতে আমাকে বাক্যামূতে পরিতৃপ্ত করেন, করিয়। আমাকে কৃতার্থ করিলেন, তবে আপনার 

আমি অঙ্গীম সংসারতাপে দগ্দ-যাহাতে | প্রসনতার নিমিত্ত কি আজ্ঞা! সম্পন্ন করিব, 
আমাকে বচননুধা-সেচনে শীতল করেন, তাহা বলুন। আপনি কি প্রয়োজন বশত; 

তাহার নিমিভ আমি ব্রত-উপবাসাদদি কঠিন আমার এই ভবন পবিত্র করিলেন? ৫৭ ৫৮ 
নিয়মে সেই জগদৃতুকলুকে সন্তুষ্ট করিব। ৫২ | জৈমিনি ব হিলেন,--রক্ষপুত্র নারদ নৃপতির 

ইন্জছায এইরূপে শ্রদ্ধা ও তক্তিসহকারে | সেই বিনয়-ভক্তি-কোমোল বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ঈশ্বরের স্ব করিতেছেন, এমন সময়ে ভূষন* | ঈষৎ হান্তসহকারে তাহাকে বলিলেন,-_হে 
দর্শনে কৌতুাক্রান্ত নারদ ধধি সেই স্থানে মহারাজ ইন্ছ্যয়! আপনার বিমল গুণলমূহের 
উপস্থিত হুইলেন। ৫৩ . কথ! জানিতে পারিয়া পি, মুনি ও দেবগণ, 

নরপতি তদানীং সেই বৈষবপ্রধান ব্রহ্ম" এমন কি ব্রহ্ম! পর্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আপ- 
শনয় ঝষিকে সমাগত দেখিয়। স্বকীয় কার্য- নার গুপসমূহের-প্রত্যেকটাই স্বপ্মং প্রতি 

ভ্বিরু সভাবনায় আশ্বামিত হইলেন ॥ ৫৪ লাভের উপযুক্ত সনুদযের ত কথাই নাই, 



৫৩ দশমোহধ্যায়ঃ | 

অবভীর্ণে! নরং ড্ষটুৎ তি্ঠন্তৎ বদরাশ্রমে। 
তদ্বানাবপরে জ্ঞাতে। বাবদায়স্তবেদৃশঃ ॥ ৬২ 

1 নিমগ্লানাং ভবাভোধো বিষুভক্তিস্তরী স্বৃতা।৬৮ 
' আশ্রিতোকাৎ ভগবতীং বিস্ুভক্তিং তু মাতরমূ। 

সাধু ব্যবসিতং রাজন্ যত্েহুদদ্ধিরীদুশী।  : সন্তঃ ন্তষ্রমনসে। ন তু শোচস্তি জাতুচিৎ ॥৬৯ 
সহঅজন্ন্বভ্যাসস্তক্তি ভবতি ভূপতে। ূ বিফুভক্তিনুধাপান-সংসৃষ্টানাৎ মহাত্মনামূ। 
নীলাচলগুহাবাসে মাধবে জগতাং ধরে ব)॥ ৬৩: ত্রাঙ্মাৎ পদং হ্বল্পলাভো ভাজনানাং বিমুক্তয়ে॥৭৭ 
পিতামহে। মহাভাগে৷ যমারাধ্য জগংপতি। 1 ভ্রিবিধোহপাযংহসাংবাশিঃ হুমহান্ জন্মিনাং নৃপ 
নির্্মে স হগিমিমাং লেভে পৈঠামহৎ পদ্দমূ ৬৪. 
তদস্বয়প্রহুতোহসি যুক্ত তে মতিরীঘৃশী: 
চতুর্ন্বর্গফল! ভঙ্তিরিষেণ নাল হপঃকলমূ ॥ ৬৫ 
অনাদ্যবিদ্যা নুদৃঢ়পঞ্চক্রেশবিবর্দিনী। 
একৈবেমুৎ নিসুভক্তিস্তঢুচ্ছেদা যব জায়তে ॥ ৬৬ 
ভবারণ্যে প্রতিপদং ছুঃখসন্কটসম্ধুলে। 
নরাণাৎ ভ্রমতাৎ বিসু'ভক্তিরেক হুখ প্রা ॥ ৬৭ 

০ কপ সা? ৯০ চৈ ০ 

বিষুুক্তির্মহাদেববহ্। স শলভায়তে ॥ ৭১ 
প্রয়াগগন্া প্রমুখ-তীর্থানি চ তপাংসি চ। 

 কগমেধ; ভ্রুতুবরে। দ্বানানি সুমহাত্তি চ ॥ ৭২ 
ব্রতোপবাসনিমাঃ সহত্রাণ্যর্জিত। অপি। 
সমুহ এষামেকত গু'দতং কোটিকোটিভিত॥ ৭৩ 

বিমুভক্তেঃ সহআংশ-সমোহসে। ন হি কীর্ডিতঃ 

জৈমিনিরবা। 
বিষুভক্তেন মাহাত্মযহ শ্রত্বা ব্রন্মযিণোদিতমূ। 

সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হয়। তাহাতে লোকে । বিধুভক্তেঃ স্বরূপং হি জ্ঞাতুকামং ক্ষিতীশ্বরং | 
ব্রহ্মার সদনে বাদ করিতে সমর্থ হয় ৫৯--৬১। 

আমি বর্দরিকাশ্রমে অবস্থিত নরকুপী | 

নারায়ণকে দর্শনা অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। : 

এ শাশি শা শা তি সপ শি শি ০৬ ৯ লি পাপা 

অবলগ্বনশূন্ত ও শীতোফাদিরূপ ঘন্দ-বায়ু- 
এবং তাহার থ্যানানন্তর তোমার ঈদৃশ বাবসায় । সমুখিত উন্মী থার! ছুস্তর ভবলাগরে লিমগ- 
অবগত হইলাম। হে রাজন্! তোমার চেষ্ট | ব্যক্তিগণের বিষুংক্তিরূপিণী একমাজ। শরণ 
অতি উত্তম, যেহেতু তোমার ঈতৃশী বুদ্ধি জন্মি- ; বুহিয়াছে। ৬৮ 
য়াছে। হে ভূপ! সহত্র জন্মের অভ্যাস দ্বার! | 
নীলাচল-গুহাবাসী বিশ্বস্তর মাধবের প্রতি ভক্তি 
জন্মে। ৬২। ৬৩। 

মাভাগ পিত'মহ, ধাহাকে আরাধনা 
করিয়া! জগতের প্রভৃত্ব লাভ করিয়াছেন এবং 
এই সৃষ্টি নির্মাণপুর্্ধক পৈতামহ--অথাৎ ব্রহ্গ- 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি পেই বংশ হইতে 
উৎপন্ন, অতএব তোমার এই প্রকার বুদ্ধি 
উপযুক্তই হইয়াছে। তগবদিু-প্রতি ভক্তি 
জন্মিলে চতুর্ধর্গ লাভ হয়। সুতরাং ইহা 
অল্পতপস্তার ফল নহে। ৬৪।৬৫ 

সাধুগণ একমাত্র ভগবতী বিষ্ুভক্তিকেই 
মাতৃরূপে আশ্রয় করিলে সন্তই্টচিতে অবস্থান 
করেন, কখনই শোক প্রাপ্ত হন না। যে সকল 
মহাত্ম। বিষুভক্তিরূপ নুধাপান করিয়া আহ!" 
দিত হইয়াছেন, তাহারা মুক্তিপথে অগ্রসর, 
্রাহ্গযপর্দ তাহাদের নিকট অতিতুচ্ছ। ৬৯1৭০ 

বিুভক্তিরূপ প্রদীপ্ত দাবানলে জীবদিগের 
কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রবিধ পাপ. 
বশিরপ শলভ নকল দগ্ধ হইয়া যার়। ৭১ 

্রয্াাগ, গ্গ। প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ, তপস্তা, 
অস্থমেধ যজ্ঞ, সৎপাত্রে প্রচুর দান, এবং সহত্র 

অনাদি অবিদ্যা বড়ই শু, ইহা কেবল; সুহত্র সঞ্চিত ব্রতোপবাসাদি সৎকর্ম, এই সকল 
পঞ্চকরেশর ব্দীন করিতেছে । একমাত্র বিষু- 

ভক্তিই এই অবিদ্যার উচ্ছেদে সমর্থ । মনুষ্য- 
গণ ছুঃখ*সক্ঘটসম্ুদ সংসারকাননে অনবরত 
ভ্রমণ করিত কষ্ট পাইতেছে, একমাত্র বিষ 
ভক্তি তাহাদের হুখজনক । ৬৬। ৬৭ 

কোটি কোটিগুণ করিয়া একত্র করিলে বিষ 
ভক্তির সহশ্রভাগের এক ভাগেরও তুল্য হয় 
না; বিষ্ুভক্তি্ন মহিম। অনির্ববনীয় অতুলনীয়। 
প্ৈমিনি কহিলেন, রাজ। ইন্তরহ্য় ব্রহ্গরধির মুখে 
বিষু্ভক্তর এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়। 



শি জি শে ৬ ০৪ 

৫৪8 উৎ্কলখ গম 

| 

নারদং পুন্রাহেদং বাক্য সৎকারযুক্তিমান্ ॥৭৪, কামক্রোধাভিভূতামাং দৃষ্টাদস্তম পশ্ঠতামূ। 

ইন্দছয উধাচ। । লব্বয়ে চাভিচারায় ভ্তিঃ স্থান প তামমী ॥ ৮১ 
মহিমা বিষু-তক্তেন্ত সাধুপ্রোক্তা মুনে মম। | যশসে চাতিরিক্তায় পরস্ত রত্বয়াপি বা। 
তন্তাঃ স্বরূপজিজ্ঞাদা চিরান্মে জু্দি বর্ততে ॥৭৫ : প্রসর্জাৎ পরলোকায় ভক্তি: সা রাজদী ম্মৃত1।৮২ 
লক্ষণং ব্য়েদানীং ভকের্বৈফ্বপুন্দব। আমুম্মিকং স্থিরতরং দৃষ্টভাবান্ বিনস্বরান্। 

, তদন্তে ন হি বক্তাস্তাদ্িজ্ঞাতো মে মহীতলে।৭৬। পশ্ঠাতাশ্রমবর্ণোক্তান্ ধর্্ানৈব জিহামত|। 

| নারদ উবাচ। আত্মজ্ঞানায় যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে সাতু সাত্িকী। 
সাধু রাজংস়্া পৃষ্ঠ ভ্তিলঙণমুস্তম ূ ূ জগচ্চেদং জগম্নাথো নান্তচ্চাপি চ কারণমূ। 

৷ কথরিযো যধাথৎ তাং ভক্কিতানমু্মু। ৭৭ : অহধ ন চ ওতো ভিন মন্তোহসৌ ন পৃথকৃস্থিতে৷ 
। অপান্রে নহি বাচোয়ং নরেহংহোমলিনাস্তরে। [টি বহিরুপাধীনাং প্রেমোৎকর্ধায় ভাজনম্। 

শৃগুঘাবহিতে। রান্ প্রোচাণুলাৎ ময়ানঘ।৭৮ | দুলা ভক্তিরেষা হি মক্তয়েহদবৈতসংজ্ঞিতা (৮৫ 
 সামান্ততো বিেষাচ্চ বিষেগর্ভক্তিৎ সনাতনীমু। | সাব্তিক্যা ব্রহ্ধণঃ স্থানং রাজন্ত। শক্রলোকভাম্। 
 অত্তস্তছখলক্পরপ্তো বিচ্ছেদে দুঃখসন্ততেঃ॥৭৯ | প্রশাস্তি ভুত! ভোগান্ হি ভামন্ত! পিতৃলোকতাম্ 
 হেতুরেকোহয়মেবেতি সতশ্রয়ে! ভক্তিরুচাতে ॥ 

ত্রিধা সা গুণভেদেন তুরীয়া নির্ভণা মতা ॥ ৮৪ প্রথমতঃ যাহারা কাম ও ক্রোধাভিভূত, 
সা টিটি | হতরাধ দৃষ্ট পদার্থ মাত্র স্বীকার করে, তাহা- 

বিষুল্ভক্তির শ্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভক্তি- ; গিগ্ের লাভ ও অভিচারের নিমিত্ত ভক্তিকে 

পূর্বক পুনরায় নারগকে কহিলেন। ইব্জরদায় ; তামমী কহে। দ্বিতীয়তঃ সমধিক যশোলাভ 
কহিলেন, হে মুনে! ভুমি যে অতাত্তম বিগ, ; হইবে বলিরা, অথবা অপরের শ্রদধাক্রমে প্রস- 
ভক্তি ব্ণন করিলে, গাহার শ্বরূপ-জিত্রাল। | জতঃ পরলোকের নিমিস্ত যে ভক্তি করে, 

আমার হ্দয়ে চিন্রকাল বিদ্যমান আছে। হে | আহাকে রাঙ্ছনী ভক্তি কহে। ৮১৮২ 
বৈষশ্রেক্ট! এইক্ষণে তাহার লক্ষণ কিপ্রঞার | তৃতীঃঃ “ইহার এইটী স্থিরতর, আর 
বর্ণন কক্চন। আপনার তুল্য সন্বক্তা ভূলে; সমুদয় দৃষ্ট দার্থ[দি বিনশলীগ” যে ব্যক্তি এই- 
আর কোথায় দেখি নাই । ৭২--৭৬ ৷ রূপ স্থির করত স্ব ্ব আশ্রম ও বর্ণের 

নারদ কহিলেন,__রাজন্ ! তুমি যথার্থ ই ূ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল আত্মজ্ঞ'ন জন্য 
ভক্ত, তুমি উত্তমতক্তিলক্ষণ জিজ্ঞাসা; ভক্তি করে, তাহর ভক্তিকে পান্তিকী বলা যার। 
করিয়াছ; তোমার নিকটে ভক্তিলক্ষণ যথারথ- | চতুর্থতঃ এই জগহই জগন্নাধ। ইহার অন্য 
রূপে কীর্তন করিতেছি । তুমি সংপাত্র ঝালয়া ূ কোন কারণ নাই, আমি তাহ। হইতে ভিন্ন 
তোমাকে বগিতে, অপাত্রে_পাপে আক্ছন্ন । নহি. তিনিও আম. হইণ্ পৃথক ভাবে অবস্থিত 
দৃষিতাশর মনুষ্য:ক ইহ বলি:ত নাই। হে ! নহেন।৮৩৮৪ 
নিষ্পাপ নরপতে! আম তোমাৰ বিউটি অতএব বঞিুপাধি অর্থ এই স্তুপ-_ 
মনাতনী বিষুতক্তি, সামান্য ও বিশেষূপে | শরারাদি ও হৃখসেব্য গন্ধমালাদি .কবল প্রীতি 
বলিতে ছ, একাস্তচন্তে শ্রণ কর। অত্থস্ত ৃ বর্দন কণে, উহার দ্বার। মুক্তিলাভ হয় না; এই 

হঃখ খ্বাপ্ত হই.ল গহ:র বিনাশ নিমিত্ত এ+ | প্রক্থার জ্ঞানে মোক্ষ নিমন্ত যে ভক্তি প্রকাশিত 
মাত্র বিযুভক্তিই দংশ্বর বলিয়। কথিত হই" । হয়, তাহাকে অদ্বৈত নায়ে অতি ুল্প ভা ভক্তি 
য্াছে। সেই ভক্তি গুণভেঙে তিন্প্রকার। | কহা যায়। সাত্বিবী ভক্তিতে ব্রহ্মলোক, রাগসী 
অপর। যে চতুর্থ প্রকার ভক্তি, ভাহাকে নির্শুণ | ভক্তিতে শত্রলোক ও তামদী ভক্তি দ্বারা 
বল। যায়। ৭ ৮০ পি“থুলাক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮৫1৮৬ 



দ্শমোহ্ধ্যায়ঃ। ৫ 

পুনরাগত্য ভূর্ণোকং তক্তিং তাং বৈপরীত্যতঃ। বিষ্ুভক্তশ্চ সত্পরোক্স্তাভ্যাং যুক্ে। দৃঢ়রতঃ 1৯৩ 
তামনো রাজ নীং কুর্ধযাৎ রাজনঃ সাত্বিকীৎ তথ! স্থষ্িস্থিতি-বিনাশানাৎ স্বেচ্ছয়। প্রভবত্যমৌ। 
সাত্তিকো মুক্তিমাগ্ধোতি কৃত্বা চাদ্বৈতভাবনাম কিং পুনঃ কষুদ্রকামানাৎ ভূমিম্ব্গাদিসম্পদামূ ॥৯৪ 
একামপি সমাশ্রিত্য ক্রমান্ুক্তিপধংব্রজেৎ ॥ ৮৮ বান্থদেবস্ত ভক্তন্ত ন ভেদে বিদ্যতেহনয়োঃ | 
বিষুতক্তিবিহীনস্ত শ্রৌতম্মার্ভাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। | বাহুদেবন্ত যে ভক্তাস্তেধাৎ বক্ষ্যাঙ্ি লক্ষণমূ ॥ 
প্রায়শ্চিন্তাদি কংতীর্থ াত্রাকৃচ্ছু।দিকং তপঃ॥ ৮৯ প্রশান্তচি গাঃ সর্বেষাৎ সৌন্যাঃ কাম্জিতেক্িয়াঃ 

কুলে প্রশ্থৃতিঃ শিল্পানি সর্ব লৌকিকইষণম্ব কর্ণ মনল বাচ! পরদ্রোহমনিচ্ছবঃ। 
কায়ক্লেশফলং তেষাৎ স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥ ৯*  দয়ূরমনসে! নিত্যৎ স্তেয়হিৎসাপরাজ্ধুখাঃ ॥ ৯৬ 
কুল'চারবিহীনোহুপি দৃঢ় ভ্তির্িতিক্তিধঃ |, : গুণেযু পরকীয়েষপক্ষপাতসমঘিতাঃ | 
প্রশস্তঃ সন্বলোকানাং ন তৃষ্টাদশবিদ্যকঃ | সদ।চ:রাবদ।তাশ্চ পরেতসবনিজোত্সবাঃ ॥ ৯৭ 
তক্তিহীনে। নৃপশ্রেষ্ট সজ্জাতির্ধার্মি্তখা ॥ ৯১ পণ্ঠঃ সর্নবভূতস্থৎ বাহুদেবমমতসরাঃ। 
নাল্সভাগাম্ত পুধসো হি বিষে ভক্তিঃ প্রঞ্জায়তে | দীনান্থুকম্পিনে নিভ্যৎ ভূশং পরহি তৈষিণঃ ॥৯৮ 
যাস্ত সম্পাদ্য ঘত্েন কৃতকৃত্যো ন সীদ্দতি ॥ ৯২ 
যয়া বে্তি জগন্নাথৎ সা বিদয। পরিকীর্তিতা। 

সস শপ সপ 

পার৷ যায়, তাহাই বিদ্য। বলিয়া কথিত হর। 
২.1 ভক্তি ও সেই বিদ্যাযুক্ত দৃঢত্রত মনুষ্যই 

তিনি পুনর্র্বার ভুলোকে আগমন করত | বিস্ুভক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাদৃশ 
ুর্ববন্মীয় ভক্তির বৈপরীত্য-_অর্থাৎৎ তামসী বিঞ্ুতক্ত ধ্যক্তি অধিক ক্ি স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি) 
ভক্তিক ব্যক্তি বাঙ্জনী, রাঁজসভক্তিক ব্যক্তি স্থিতি, বিনাশ করিতেও সমর্থ, তাহার নিকটে 

সাত্িকী ও সাত্বিক ব্যক্তি অস্থৈত ভীবন। করিয়া | পৃধিবীর আধিপত্য বা স্বর্গাদি কামনা! অতি 

মুক্তি লাভ করেন। অত্তএব যে কোন একটা ডি 
ভক্তি আশ্ররর করিলে ক্রমে মুক্তিপথ প্রাপ্ত | রাজন! তোমার নিকটে আর অধিক 

হওয়া যায় । ৮৭৮৮ | | কি বলিব, বিষুভত্ত ও বিষণ একই কথা, 
বিষুতক্তিবিহীন ব্যক্তির বেদ ও স্মৃত্যুক্ত ৷ তাহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। বিষুংভক্তের 

ক্রিয়৷ কলাপ, প্রায়শ্চিত্তা্দি, তীর্ঘধাত্রা, কৃদ্ু- ; সেবা করিলেই বিঞুর সেষা কর! হয়। যে 
ব্রতাদদি, তপন্তা, সংকুলে জন্ম ও সমুদয় শিল্প ! সঞ্ল লোকে: বাহুদেবতক্ত, তাহাদের 
কম্ধার্দি কেবল লৌকিকভূষণ মাত্র, এবং | লক্ষণ বলতেছি ;--সকলের মধ্যে তাহাণের 

পাপা 

সপ আশ পি ০৩ শপ পপি 

অসতী স্ত্রীর ব্যভিাবের ন্তায়। উক্ত সমুদয় 
বিষয়ই সেইরূপে কেবল তাহার শারীরিক 
রেশদাযর়ুক মাত্র । ৮৯৯০ 

যদি কুপ্গাচারুবিহীন ব্যক্তি ভগবানের প্রতি 
দৃ়তক্তি ও জিতেক্দ্িয় হয়, তবে সে সকল 
লোকের মধ্যেই প্রশস্ত; কিন্ত হে রাজন্! 
ভক্তিহীন ব্যক্তি অষ্টাদশবিদ্যা-বিশারদ সঙ্জাতি 

ও ধার্শিক হইলেও প্রশংসনীয় হয় না। ৯১ 
পুরুষের বিষ্ুতক্তিলাত সামান্ত অঙ্গভাগ্যে 

চিত্ত প্রশান্ত এবং স্বয়ং মনোহর ও ভিতে- 
ক্রিয়। তাহারা কায়মনোবাক্যে পরাসিষ্টে 
অনভিশাধী এব তাহাদিগের অস্তঃকরণ 

সঞ্দাই করুণ'রসে আর হইয়া আছে, 
অপহরণ বা হিংসাকাধ্যে প্রবৃত্তি নাই. ও 
পরকীয় গুণমমুহের পক্ষপাতিত। নাই এবং 
সদা সাচার দ্বারা নিক্মিল, তাহার] পরকীয় 

উৎসবকার্যয নিজের উৎসব বলিয়া বিব্চন। 

বরেন। তাহারা মাৎসর্ধাশুন্ঠ হইয়া ভূতপদার্থ- 
ঘটে না। বহণেষ্টায় বিষ্ণভক্তি লাভ করিতে | মাত্রেই বাহুদেবন্বরূপ দর্শন করেন, তাহারা 
পারিলে মানব চরিতার্থ হয়-্কখন অবপন্ন 
হয় না। যে বিদ/াবলে জগন্নথকে জানিতে 

সর্বদা দীন্জনের প্রতি সদয় ও অত্যন্ত 
পরহিতৈষী । ৯৫--৯৮ 



&৬ উতৎ্কলখগুযূ । 

রাজোপচারঃ পুজায়।ং লালনাৎ মুকুমারবৎ ।* | সেব্সেবকভাবে! হি ভেঙ্গে! নাথ পরবর্তিতে ॥১*৩ 

কৃষ্ণসর্প(দিরভয়ং বাহে পরিচরস্তি ধে॥ ৯৯ | অন্তর্থামিন্ যদ। দেব সর্বেরষাৎ তু হুদি স্থিতঃ। 
বিষয়ে বিধিক্তানাং ঘ। প্রীতিরুপজায়তে। ্ সেব্যে! বা সেবকে বাপি তৃন্তে। নান্তোহস্তি 
বিত্ধতে হি তা প্রীতিৎ শতকে টিগুণাঁং হবৌ । কণ্চমঃ ॥ ১০৪ 
নিত্যকর্তব্যগাবুদ্ধযা যজস্তঃ শঙ্করাদিকান্। |. ই ইতিভাবনয়। কৃতাবধানাঃ 
বিধু্বরূপান্ ধ্যায়স্তি ভক্তাঃ পিতগণেঘপি ॥১০১ |  প্রণমন্তঃ মততঞ্চ কীর্তয়স্তঃ। 
বিষ্ণেরগ্ঠন্ন পন্টান্তি বিষু্ নান্তযৎ পৃথক কৃতমূ।  হরিমজ জবন্দ্যপাদপদাৎ 
পার্থক্যৎ ন চ পার্থক্ৎ সমাষ্টব্য্টিরূপিণঃ ॥ ১০২ প্রভ্স্তত্ণবজ্জগঞ্জনেযু ॥ ১০৫ 
জগমাথ তবাম্মীতি দানতৃং নাস্তি ন পৃথক্। 'উপকৃতিকুশল! জগৎস্বজ্রং 

পরকুখলানি নিজানি মন্তমানাঃ। 
তাহার। দেবপুজায় উত্তম উত্তম উপচার অপ পরপরিভ্তাবনকে দায়াদ্রীঃ 

দান এবং দেবগণের হুপুত্রবৎ লালন পালন: শিতমনসঃ খু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৬ 
করেন এবং তাহার। বাহাবিষয়ে অর্থাৎ পুত্র- দুষদি পরধনে চ লোই্টথণ্ডে 
দারাদিতে কালসর্গের ন্যায় ভয় প্রকাশ করিয়া | পরবনিতানু চ কুটশাল্]লীযু। 
থাকেন। ৯৯ সধি-রিপু-সহজেষু বন্ধুবর্গে 

সেই সকল বিষয়বিরক্ত--অর্থ।ৎ পুত্র- সমমতয়ঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৭ 
কলত্রাণিতে অনাপক্ত জাধু বাক্তিদের ঈশ্বরা _-------ঁটিটিনি শি 
রাধন। ছ্বার৷ যাদশী প্রীতি জন্মে, বৈষাবেরাও কার্ধ; এজন্য যেআমি তোমার দ.স নহি, 
সেই শ্রীতিকে ভগবদিধু-বিষয়ে শত-কেটি এমত নহে, যে হেতুক আমি কার্ধ্য হইয়াছি 
গুণে বিস্তার করেন। ১০০ | বলিয়া তোমা! হইতে ভিন্ন। হে জগন্নাথ! 

বিষ্ুভক্কের! নিতা কর্তবাতা জ্ঞানে শঙ্গরাদি আমি সেবক, তুমি সেব্য; এই ভেদ বিদ্যমান 
দেবগণের অর্চনা ও পিতগণের শুররণার্দি সমাধা আছে। হে অস্তর্ধামিন! হে দ্বেব। তুমি যখন 

করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহ দিগকেও বিষ | অন্তরে অবস্থান কর, তখন সেব্যই হউক, 
স্বরূপে চিন্তা করেন। এবং তাহারা এই সমুদয় ূ আর সেবকই হউক, তোমা ভিন্ন অন্ত কেহ 
জগৎকে বিষুবুপে দর্শন করেন, কিন্তু বিষুঃূপ | নাই। এইরূপ ভাবন। করিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্ধা 
সমবারিকারণ হইতে পৃথকৃকৃত বটপটাদি বহার পাদ্দপদ্ম বন্দনা' করেন, দেই হরিকে 
কার্ধারূপঞ্জগৎ বিষুত্রপে দর্শন করেন না। | প্রণাম ও তদৃগত-চিত্তে তাহার নাম কীর্তন 
এইরূপে যাহার! অসম্ভব পৃথক বিধান দেখায়, | করেন, তাহাদের নিকট জগঘ্বাসী নিখিল 

সে পৃথকৃই হয় না ; যে হেতু এ প্রকার প্রভেদ লোক তণবৎ তুচ্ছ। যাহারা জগতে সর্বদ। 

স্থলেও জগৎকর্তা বিষুঃ সমস্তাসমস্ত রূপের পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার 
্যার-_অর্থাৎ "রাজার পুরুষ ও রাল্জ-পুরুষ” কুশল মনে করেন, পরছুঃখে কাতর হইয়া কেবল 
এই রূপদ্স্ববিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থের স্তায় পরের ভাবনা ই ভাবেন, তাদুশ দয়াবান্ সদাশয় 

কার্ধ্য ও কারণশ্বরূপ রূপদয়ে পরিদৃষ্ট হইতে | ব্যক্তিগণই 'বৈষণষ বলিয়া বিখ্যাত। ধীাহারা 
পারেন। ১০১। ১০২ পরের সম্পদূকে পাষাপ বা লোই্খণ্ড জ্ঞান 

হে জগন্নাথ! তুমি আমার কারণ, আমি করেন, পরক্তরী ও কণ্টকাকীর্ণ শালালীতে 

222 ১: আপনার আত্মীয়বর্গ, হহথঘর্গ ও 
% পঠাম্তরং__রাজোপচারপুজাযাং লালনাঃ । শত্রবর্গকে আত্মজ্ঞান করেন, ত্টাহারাই বৈষ্ণব 

বকুমারবৎ। ্ঁ ' বলিয়া প্রসিন্ধ। ১০৩--১*৭। 

পা পল শশা জি ০ পি পাপ আপীল? জপ শা 



দশমোহ্ধ্যায়ত। ৫৭ 

গুণগণনুমুখাঃ পরস্ মন ।.. বরস্িতুমিব মুক্তিমাগ্ভূযা 
চ্ছেদ্নপরাঃ পরিণামসৌধাদা হি। ' কৃতিকুচিরা: খলু বৈষবা জয়ন্তি ॥ ১১২ 
ভগবতি সতভং প্র্দত্চিত্তাঃ |  বিগলিতমপানশুন্ধচেতা 
প্রিবচঙগঃ খণু বৈষবাঃ প্রসিদ্বা? ॥ ১০৮ ।  প্রসতবিনগ্তদহস্কৃতিপ্রশান্ত]। 
স্কুটমধুরপন্দং হি কংসহস্তঃ | নরহরিমমরাপ্তবন্ুমিষ্টা 
কলুষমুষৎ শুভনাম চামনস্তঃ। ক্ষয়িতশুচ: খলু বৈষ্ণব! জয়ন্তি ॥ ১১৩ 
জয় জয় পরিখোষণাৎ বাট্তঃ ৷  ভগগবতি মততং প্রভক্তিভাজাং 
কিমু বিভবাঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥ ১০১ 1 শুভচরিতৎ তব লক্ষণোহভ্যধানধি। 
হরিচরণলরে জযুগ্মচিত! ূ শ্রুতিপথমবতীর্ণমাণ্ড পুৎসাং 
জড়িমধিয়ঃ নুখহু:খসাম্যরূপাঃ। . হুরতি মলং চিরসফ্িতং যদেতৎ ॥ ১১৪ 
অপচিতিচতুরা! হরৌ নিজাত্ম- (নহি ধনমপি মৃগ্যতে কদ্দাচিৎ 
নতবচসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধ £॥ ১১০ ন খলু শরীরজখেদসম্প্রয়োগঃ। 
রথচরণগদদাজশঙ্খমুদ্রা- 1] মৃছুলঘুবচসাভিধানবীর্তিং 
রুতিতিলকাঞ্চিতবাহুমুলমধ্যাঃ। | ভজনমহৎ তব দাস এব চিন্তা ॥ ১১৫ 
মুররিপূচ্রণপ্রণামধূলী 
পুতকবচাঃ খলু বৈষণবা জয়স্তি ॥ ১১১ ধাহারা মুক্তিকামনায় মুরারির অঙ্গ সম্পর্কে 
মুরজিদলধনাপক্গন্ধো-  সুগ্দ্ধি তুলদী পত্র, মাল্য ও চন্দনে আপনার 
তমতুলদীদলমালাচন্দ নৈ্ে। ৷ অঙ্গভূষা সম্পাদন করেদ এবং ভক্তিভাবে 

পু ৷ তাহার পুজা করেন, তীহারাই বৈষ্ব- 
বাহার একা গ্রভাবে সতত ভগবান চিত্ত : তীহারাই সর্কত্র জয়লাভ করেন। ধাহাদের 

সমর্পন করিযাছেন, গুণবান্ ব্যক্তির সমাদর | দর্প, অভমান, অহস্কার অমস্ত বিগলিত 
করেন, পরের মন্ত্রকধা গোপনে রাখেন, ! হইঞ্নাছে, দেবগণের আত্মীয় বন্ধু নরহরিকে 
সর্বদাই সকলের প্রিয়কথা বলেন, তাহারা : অঙ্চনা করিয়া ধ/হাদের চিত্ত নির্খবীল হইয়াছে, 
বৈধব বলিয়া প্রিদ্ধ। বাহার! ভক্তিভাবে.! হরিচরণ সেবা করিয়া ধাহারা বীতশ্বোক 
কংসহস্তা কষ্ের' মধুর পাপনাশী শুভ নাম: হইয়াছেন, তাহারই বৈষ্ব; সর্্ঘতোভাবে 
কীর্তন এবং উচ্ৈঃস্বরে সর্ব্বদা, তাহার জয় | ভাহাদেরই জয়। রাজন! তোমার নিকটে 
ঘোষণ! করেন, স্াহারাই বৈষ্ণব বলিয়। ভগবানের গুভচরিতমহিমা ভক্তি লক্ষণ 
প্রদিদ্ধ' ধাহারা কাম়মনোবাক্যে হরিতে আত্ম- কীর্তন করিলাম, ধাহারা সর্বদ। ভগবানের 
.সমর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে হরির পা্দপন্ম. উপরে ভক্তিমান, ধাহারা ভগবানের গুড 
যুগল চিন্তা করেন, এবং দেই চিস্তাতেই চরিত কর্ণগোচর করিয়াছেন, তাহাদের চির বিভোর হইয়া সখ হুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সঞ্চিত পাগতাপ ঝটিতি দূরীভূত হইয় 
বিন্অধচনে হরির স্তব এবং হরির পুজজাতেই থাকে। ১১২_-১৯৪। 
সর্ব" াগ্র থাকেন) হারাই বৈষ্ছৰ বলিয়া _ ভগবানের মহিয! কীর্তন করিতে করিতে 
প্রসিদ্ধ | ১০৮--১১০। ' নারদের চিত্ত ভগবংপ্রেমে আকুল বইয়া 

রথচক্রু, গদা-পন্ম, শঙমুদ্রা ইত্যাদির : উঠিল । তিনি ভগবানকে সম্বোধন করিয়। বলিতে আকুতিতে বাহুর মূল ও মধ্যে তিলকধারণ ও : লাগিলেন, রাজন! তাহাকে কখনই ধনগ্রা্থা 
মধুরিপুচরণে প্রণাম হার! ধূলীকৃত অঙ্গাবরণ- | হইতে হয় না, শরীর ক্রেশও তাহার হয় না, 
'ধারী বৈফব-নিচয় জয়যুক্ত হইন্জা থাকেন ।১১১ | সর্বদা যৃছ ৰচনে শাস্তভাবে আপনার নাম 



৫ 

শুভচরিতমপি দ্বিষস্তি পুংসাং 
ঘয়মিহু ছুশ্চরিতানুবন্ধচিত্তঃ। 
যহদগকুশলমবাপা সুস্থ! 

ভগবগ্তরদিক। অবৈষ্বান্তে ॥ ১১৬ 

পরমনুখপ্রদৎ হৃদনুজস্থং 
ক্ষণমপি নানুলজ্জস্তি মত্তচিভতাঃ। 
বিশথভবনজালকৈর জশ্রং 
নিদ্ধতি নাম হরেরবৈষবান্তে॥ ১১৭ 
পরযুষতিধনেয় নিত্যলুব্ধঃ 
কুপণধিয়ো |নজকুক্ষিপুরণোতৎস্থ কাঃ। 
নিদ্তিপর হয় দিমন্যমান! 

নরপশব; খলু বিষুভক্তিহীনাঃ ॥ ১১৮ 
অনবরঙমনাধা মঙসক্রাঃ 

পরপরিভাবকহিৎমকাতিরৌদ্রাঃ। 

কীর্তন, আপনার ভঞ্জনোতৎদব এবং আপনার 

দাস বা দান্তবিষয় চিগ্ভ। তাহার সর্বদ! হইয়া 
থাকে। ১১৫ 

আর অবৈষ্ল লে'কেরা পরের উত্তম 
চরিত্রে দোষ দেয় ; কিন্তু স্বয়ং ছু*চবিত্রত। বিষয়ে 
চিত্ত আদক্ত করে ও মহান অমঙ্গল 'ঘটন। 
হইলেও সুস্থচিন্তে ভগবানের চিন্তাদি ন! করিয় 
বিষয়াস্তরে আমোদ প্রকাশ করে, এবং যাহারা 
সেই পরম সুখের আম্পদ জগন্নাথ-পদ ক্ষণ- 
মাব্রও হৃদয়ে চিন্ত! করে না; প্রত্যুত মত্তচিন্ত 
হইয়া সেই হরিনামকে নিরন্তর মিথ্য'"সমুহ- 
রূপ-জাল দ্বার আক্ছাদিড করে, তাহারাও 
বৈষব নহে । ১১৬--১১৭ 

বিষ্ুভক্তিহীন লোকেরা পরদার পরধন | 

| 

উতৎ্কলখণ্য্। 

নরহরিচরণস্মুতে বিরক্তা 
নরমলিনাঃ খলু দূরতে। হি ব্জর্যাঃ ॥ ১১৯ 

ইতি উৎকলখণ্ডে দশমোহুধ্যায়ঃ। 

একাদশোহ্ধ্যায়ঃ 

জৈমিনিরুবাচ। 
নারদাদ্ বঙ্গণঃ পৃত্রা ভগবদৃভক্তিমুত্তমামূ । 
| জত্বেখৎ পরম্রীত ইন্সছায়োহুপ্যুবাচ তম ॥ ১ 

ইঞ্জাছায় উবাচ। 
দাধুসনস্ত ব্ছদৃভির্ভনব[ধিবিনাশন্ত। 
মমোপণিষ্টে। ভগবনূ দোহভৎ সান্প্রতমেব মে॥ 
যেন সাক্ষাৎকৃতে বিষু$ পরমাত্বা! পরাৎপরঃ। 

| সত মন্ন্দিরায়াতদসতঃ সাধুরত্র কঃ॥৩ 
ত্বৎসনিখানাস্তগবন্ তমে মে নাশমভ্যগাৎ। 
যন্মে ত্বরয়তে চিত্তং অর্চিতুৎ নীলমাধবমূ ॥ ৪ 

অতি ভয়ানক, ঈদৃশ নরাধম লোক সকলের 
সংঅব অতি দূর হইচই পরিত্যাগ করিবে।১১৯ 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ 

জৈমিনি কহিলেন, ইন্দ্র নরপতি, এই 
রূপে ব্রহ্মপুত্র নারদদমীপে অত্যুত্তম বিষু্ভক্তি 
শ্রবণাস্তর পরমণ্রীত হইরনা তাহাকে সম্বোধন 
করিয়।৷ কহিলেন। ১ 

ভগবন। বিদ্ধদুগণ আমাকে উপদেশ দিয়া- 
ছেন যে, সাধুসঙ্গও সংসারপীড়বিনাশক, 
পৌভাগ্াক্রমে আজি আমি সেই সাধুসঙ্গ লাভ 

প্রন্তিতে নিয়ত লোভ প্রকাশ করে, এবং ; করিয়াছি । ধিনি পরাৎপর পরমাত্ম! কি:কে 

তাহাদের বুদ্ধি অতি কদর্ধা, সর্বদা আত্মোদর 
পূরণেই উত্হৃক, কেবল নিয়তি ও পরভয় 
প্রভৃতি মানিয় কালক্ষেপ করে, ঈঘৃশ লোক 
সঞ্লকে নরপণ্ড বই আরকি বলা যাইতে ূ কে 
পারে? ১১৮ 

যাহার! সেই নরহরির চরণস্মরণে বিরক্ত 
হয়, অনবরত কুলোক-্নিকরের সংসর্গে আসক্ত, 
পরম্পরিভ্তবে' তৎপর ও হিৎমাশীল, সুতরাং 

সাক্ষ'ৎ করিয়াছেন, দেই আপনি যখন আমার 
গৃহে পদ্দার্পন করিয়ান্ধেন, তখন আমার সাধু- 
সঙ্গের বাকী কি? আপনা অপেক্ষ। সাধু আর 

আছে ? ২৩ 
হে ভগবন্! আপনার সনিধিলাভে আমার । 

আন্তরিক অন্ধকার বিনষ্ট হইরাছে ; যে হেতু 
সেই নীলমাধকে অঞ্চনা করিতে আমার চিত্ত 
নিতান্ত ব্যঞ্র হইকেছে। $ 



এক্এদশোহধ্যায়ঃ | 

বৈৎসি রক্ষা গুরস্তান্তৎ পর্ধাটন্ সার্ববলৌকিকঃ। 
তদাবাৎ রথমাস্থায় যাস্তাবো নীলপর্ববতম ॥ ৫ 
পুরুষযোস্তমসংজ্ঞস্ত ক্ষেত্রদ্যালক্কুতৎ শুভমূ। 

তত্র তীর্থানি সম্ভীতি বহুভিঃ কধিতানি মে ॥ 
তব্বাক্য।দূযদি জানাঘি ভবেযুঃ সফলানি মে ॥ ৬ 

নারদ উবাচ। 
হস্ত তে দর্শয়িষ্যামি ক্েত্রং ক্ষেত্রস্থিতানি উ। 

৫৯ 

একত্র শয়িতে৷ বাত্রিং নিশ্ততুনৃ্পনারদৌ ॥ ১০ 
ততঃ প্রভাতে বিমলে ইন্ত্রছায়ে। নুপোভমহ। 

ঘেষবাং কারয়ামাস রাষ্্রস্ত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১১ 
যথাবিভবতঃ সৈন্েনীলাদ্রেগেমনং প্রতি । 
যাবজ্জীবং তত্র বাগং করিষ্যামো। বিনিশ্চিতমূ ॥১২ 
য) বৃত্তিঃ কল্লিতা যস্ত স তয়া তত্র জীবতু ॥ 

| রাজানঃ মাবরোধাশ্চ সামাত্য।ঃ সপরিচ্ছদাঃ ১৩ 
তীর্থানি শক্ত: শভভৃংশ্চ ক্ষেত্রমাহাত্মামেব চ ॥ ৭] রখৈর্গ জৈ স্তরঙ্গৈশ্চ কোষৈঃ সহ পদাতিভিঃ। 
লাক্ষান্রক্ষান্সি দেবেশং ভক্তেঘাত্মনমর্পকমূ 
শধানুগ্রহতঃ জ্ীশং চতুর্দ সংব্য বস্থিতমূ। 
যস্ত সন্দর্শনান্মর্ডো। জায়তে মুক্তিভাঙ্জনমূ॥ ৮ 
এৰং কথাস্তে তৌ প্রীতাবহঃকৃত্যৎ সমাপ্য চ। 
যাত্রানুকুলং বিজ্ঞায় পঞ্চম্যাং ভূগ্তবাসরে ॥ ৯ 
জোটে কৃষ্ণেতরে পক্ষে পুষ্যর্ষ্ে লগ্গ উত্তমে 

তু্গি সর্ববলোক-বিদিত এবং ভ্রমণ করিতে 
করিতে ব্রদ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ, 
অতএব আমরা ছুইজনে রথে উঠি! নীল- 
পর্বতে গমন করিব। পুকুষোত্তম ক্ষেত্রের 
মহিমা এবং তথায় বহুতর তীর্থ আছে, ইহ] 
আমি বছলোকের মুখে শুনিয়াছি। * এক্ষণে 
আপনার কথায় যদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, 
তাহা হইলে আমার সংস্তই সফল হয়। ৫1৬ 

নারদ কহিলেন, হেনৃপ! ই, আমি 
তোমাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থিত তীর্থ, শস্তু ও 
অষ্টশক্তি এবং ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সকলই দেঁধা- 
ইব, তুমি সেই ভক্তাধীন দেবংদববকে সাক্ষাৎ 
দর্শন পাইবা। তোমাকে অনুগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত সেই শ্রীপতি রূপ-চতুষ্য়ে অবস্থিত হই- 
বেন। তাহ। দেখিলে মানবের মুক্তি লাভ হইয়া 
থাকে। ৭৮ 

নারদ ও নৃপ এইরূপ কথাবসানে প্রীত 
হইয়৷ দিবস.কৃত্য সম্পন্ন করিয়! যাত্রার অন্ু- 
কূল সমুদয় জানিয়৷ ক্যোষ্টমাসীয় শুরা পকমী 
[ তধিতে শুক্রবারে পুষানক্ষত্রে শুভলগ্নে 
উভয়ে একত্র শয়নপুবর্বক রাত্রি যাপন করি- 
লেন। 

অতঃপর প্রভাত্তকালে গাজা ইন্তরহ্ম্ন এই 

ব্রজন্ত সজ্জিতাস্তজ ব্রাঙ্গণাঃ সাগিহোত্রিণঃ ॥১৪ 
বণিজঃ সুহ ভণ্শ্চ স্পণ্য। পণ্যজীবিন্ঃ। 

রাষ্ট্রকম্মাণি নিষণতঃ কুশল! রাজবন্ষ যু ॥ ১৫ 
| জ্যোতিরধদো নৃত্যবিনে। দগ্ডনীতৌ প্রবীণকাঃ । 
নৃত্যগায়নবাদিত্র-চতুর্বিধশবুদ্ধায়ঃ ॥ ১৬ 
গজবাজিনরাণাঞ্চ ভৈষজ্যে শান্জ উত্তমে। 

ঘোষণা! করিলেন যে, আমি বিভবানুসারে রাজ্য- 
বাণিবন্ধুগণের সহিত সৈন্ত সামন্ত লইয়া নীল- 

থর্ধতে গমন করিয়া যাবজ্জীবন দেখানেই 
বদতি করিব, ইহ] নিশ্চয় করিয়াছি; অতএব 
যাহার যেরূপ বৃত্তি-_অর্থাৎ ব্যবসায় কল্লিভ রহি- 
য়াছে, তিনি তন্ব্াবাই সেখানে জীবিকা! নির্ব্ধাহ 
করিবেন। আমার অধিকারস্থ রাজপুরুষণণ 

অন্তঃপুরপরিবারের সহিত অমাত্য, পদাতিক, 
রখ, গজ, অশ্ব ও ধনকোষ এবং বেশতুষার্দি 
সমুদা় ছারা সজ্জিত হুইয়৷ সেই স্থানে 
গমন করুন। অথিহোত্রী এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 

সকলেও তথায় যাইয়া বাস করিতে 
থাকুন। ৯--১৪ 

পণ্যজীবি-বণিকৃগণ পণ্যদ্রব্যের ভাগ্ড লইয়! 
সেই শ্রীক্ষেত্রে গমন করুক । রাজনীতি-বিষয়ে 
বিশারদ রাজকাধ্যকুশল ব্যাক্তিগণ, জ্যোতির্ব্বিদৃ 
পঞডিতগণ, নৃত্যজ্ত নটগণ, দগুনীতিতে প্রবীণ 
কম্মচারিগণ, নৃত্যগীতবাদ্যে অভিজ্ঞজনগণ এব. 

অখ্ব-হস্তী ও মৃনুষার্িগের চিকিৎসাকাধ্যে পার" ' 
দর্শা উত্তম আমুরব্দশাস্্রজ্ঞ বৈদ্যগণ ও অষ্টা-; 
দপ-বিদ্যায় পারদশাঁ পঞ্ডিতগণ আমার আদেশ . 
অনুসারে তথায় গমন করুন। সাহসী চোর, « 
পশ্ঠতোহর ( ধর্ণকার) বিচিত্র বাক্যবাণী ; 



৫ 

৬০ 

কুশল দৃষ্টকন্দ্বাণে। বিদ্যান্বই্াদশন্বপি ॥ ১৭ 
উপা্বিদ্যান্ তথ! কৃহকাপি কুতৃছলাঃ 
বাটপাহপিকাশ্চোরাস্তথাগ্ঠে পশ্যাতোহবাঃ॥ ১৮ 
বিচিত্রকথনাজীবাশ্চাটুকারাশ্চ মাগধাঃ। 
শাস্টোপজীবিনশ্চৈব তথান্ে শস্তহারকাঃ ॥ ১৯ 
দ্যুতকারাশ্চ পুংশ্চল্যে। বেস্ট বেশানুগ! বিটাঃ। 
কষীবলাশ্চ গোমেষচ্ছাগোষ্টথররক্ষকাঃ॥ ২০ 

শকুম্তপালাশ্চ কপি-ব্যা্রশ!গূলরক্ষকাঃ। 
আহিতুগ্ডিকগোরক্ষশবর। স্েচ্ছজাতয়ঃ॥ ২১ 

অন্টে চ যে মালবদেশ জাতা 
আজ্ঞাং মদীয়ামনপালয়ন্তি। 

তে যাস্তি সর্ষে বদতৌ হি নীলা- 
চলে যথাম্বং কৃতবাংস্ত ভাগাঃ ॥ ২২ 

এবমাজ্ঞাপ্য নৃপতির্ধাত্রায়াঞ্চ কতক্ষণ: । 

নারেন সমাগত্য দৈবজ্ঞমিদমাহ সঃ ॥ ২৩ 
সন্বংসরমূহর্তং মে নির্ণীতিৎ তে ঘথ। পুরা। 
তাবম্মাঙলিকং বস্তজাতং সম্যগুপানয় ॥ ২৪ 

( তঁড় ) চাটুকার (খোপামুদে ) ও মগধদেশীয় 
স্যতিপাঠকগণ দেই জগন্নাথ দেবকে দেখিয়া 
আপনাকে পবিত্র করুক। যাহার! শাস্তরচর্চচায় 
কালাতিপাত করে, অথবা যাহারা 'পরের শঙ্ত 
অপহরণ করিঘ্।। জীবিকানির্বাহ করে, 
ভাহারাও পাপমুক্তির নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রে গমন 
করুক। ১৫-৮১৯ 

দ্যুতকর, পুংশ্চলী বেষ্ঠা, বেষ্টানুসারী বিট, 
কূষক, গোমেষাবি-পশু-পালকগণ, পক্ষিপালক 

গণ,স্-বানর-ব্য ভ্রাদ্দি-ভস্তবর্গের রক্ষকগণ) বিষ- 
বৈদ্যগণ, রাখালগণ, অশ্বচর ও মলেচ্ছজাতীয় 
লোকগপণ এতত্তিনন মালবদেশবাসী,--যাহার 
আমার আদেশ পালন করিয়৷ থাকে-্অর্থাৎ 
প্রজা, তাহারা সকলে দেই নীলাচলে গিয়া 
বসতি করুক এবং স্ব স্ব জীবিক। পালন করিতে 
ধানুক। ২০--৮২২ 1 

নরপতি এইরূপ অনুমতি করিয়া ঘাত্রার 
ফালনিশ্চয়পুর্বাক নারপসহকারে দৈবজ্ঞকে 
কহিলেন, হে দৈবজ্ঞ! তুমি পুর্ব হইতে যেরূপ 
মুহূর্ত নির্ণ় করিতে, এ সময়েও €সই প্রকার 

সপ পিস পা 

উৎকলখণ্ডয্। 

। পুরোহিতমতেনাম্মিন্ কণে যাবঘিমৃষ্যতে। 
তেনাদিইঃ স গণকঃ পুরোহিতসহায়বান্। 
আজহার সমস্তানি মানল্যানি ছিজোত্বমাঃ ৪২৫ 
অভ্রাপনে স রাজধি-রিবাসিংহাসনে স্থিতঃ। 
যাত্রাভিষেকমাঙ্গল্যবিপ্রৈঃ প্রাগন্ুভাষিতঃ ॥ ২৬ 
শ্রীহ্ক্তবহিতমৃক্তাভ্যাং সুক্েনাব্ৈবতেন চ। 
পাবমান্তাদিহৃক্তেন পৃথঙ্নলবর্ধীনৈঃ॥ ২৭ 
তীর্থাতিরোষধীভিশ্চ সর্ধগন্ধৈঃ পৃথক পৃথক। 
অভিযিক্তস্ততো রাজ! চীনাৎশুকহুতাভ্তনা। 
ররাজ বপুষা দীপ্তে। নির্ধমঃ পাবকো যথা ॥ ২৯ 
আযুক্তগুরুবমনঃ স্বাচান্তঃ সপবিত্রকঃ। 
নান্দীমুখান্ পিতৃগণান্ পুজন্বিত্া! যথাবিধি ॥ ৩০ 
জননী রাষ্্রভূতো! হত্বা গণহোমাংশ্চ যত্তঃ। 
শঙ্খধ্বনিনগন্ধাঢ্যং শ্বেতবর্ণৎ বিধূমকমূ ॥ ৩১ 
বন্থিপ্রদক্ষিণং চক্রে দক্ষিণাবুত্তিনাঙ্চিদা। 
সাক্ষাৎকারেণ দদতৎ জয়ৎ রাজ্জে জরার্থিনে 1৩২ 

নির্ণয় করিয়া দাও এবং মাগল্য বন্য সহ্য 
পুরোহিতের মতানুলারে এখনই সম্যকৃপ্রকারে 
আয়োজন কর। 

হে দিজগণ। সেই গণক নরপতি কর্তৃক 
এইরূপ অনুমতি পাইয়া মাঙ্জলিক ড্রব্জাত 
আহরণ করিল । ২৩-২৫ 

সেই রাজষি তখন দিব্য সিংহাসনে উপ- 
বেশনপুর্ববক মঞ্জলবিধায়ক ছ্বিজোততম গণের মুখ- 
নির্গত মাঙ্গল্যবাক্যপরম্পর শ্রবণ করিয়া শুভ- 

ব্ধন শ্রীহৃক্ত, বহিহুক্ত, অবৈব্ত মুক্ত ও 
পাবমান্তাদি হুৃক্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্রূপে তীর্থজল 
ওষধি, গদ্ধোদক প্রভৃতিতে অভিষিক্ত হইলে 
চীন-বস্নে গাত্র মার্জন করিয়া নিধূম পাকের 
্ায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ২৬--২৯ 

অনস্তর তিনি শুর্ুবস্ত্র পরিধানপুর্্মক বধা- 
বিধি আচমন ও পবিভ্রতা ধারণ করত বত 
সহিত বৃদ্ধিশ্রা্ধ ও গণদেবতা প্রভৃতির হোম 
করিলেন; এবং শঙ্ঘধ্বমি করত সুগন্ধ শুভ্রব্ণ 
ধূমশূন্ত দ্িণাবর্ত-বন্ধি প্রদক্ষিণ করিলেন। 
উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত বন্ছি জয়ার্ধা নৃপতিকে সাক্ষাৎ 
জ্য়্দান করিয়া থাকেন৷ ৩০৮৩২ 



একাদশোহধ্যায়ত | ১১ 

নবগ্রহমধান্তে তু গ্রহকুত্তেন সে চিতঃ। ্্রণাদস্ত নশ্যান্তি পাতকানি বহ্চ্যাপি ॥ ৪১ 
গ্রহাণাৎ দৌঃস্থানাশায় সৌন্ন্াপি বিৰৃদ্য়ে॥৩৩ [ সৌমনক্তামথোমালামর্তবীং গন্ধদত্তৃতাম্। 
জ্যোতিঃশাক্ত্রোদিতৈর্ম সতৈর্দেবজ্ঞবিধিচোদিতৈঃ। | ধার প্রথম রাজা মন্ত্রিতাং স্বপুরোধনা ॥ ৪২ 
ততে! মাক্রল্যনেপধ্য বিধানমুপচক্রমে ॥ ৩ মৃদং দীপৎ ফলৎ দুরব্বাৎ দধি গোরোচনাং ততঃ। 
চীনাংশুকপ্রাবরণে পিধায় কবচং নিজমূ । মন্্রাভিমন্ত্িতান্ সর্ব্ান্ সিদ্ধার্থেরথ রক্ষিতঃ 8৪৩ 
শিরোবেই্টনকং শুভ্ং হুরত্বমুকুটোজ্ভবলম ॥ ৩৫ আত্মানং দ্ুশে রাজ। সৌরভেম্নহবিষ্যথ। 
সাবতৎসে শ্রুতযুগে রত্বকুগুলভূষিতে। মুকুরে মন্ত্রিতে পশ্চাৎ দ্বয়ং দৃষ্টা নৃকেশরী ॥8৪ 
গ্রেবেয়কৎ মহার্ধ্যং তু হারৎ তরলভূষিতমূ॥ ৩৬ বহব্চৈঃ শান্তিঘোষেণ সমুদবীণশুভায়তিঃ 
দখারাথ নৃপশ্রেষ্ঠঃ কেয়ুর!লদমুদ্দ্রিকাঃ। 'যাজুকেঃ পথিহৃকৈশ্চ ব্রজন্মার্গেহভিরক্ষিতঃ ॥৪৫ 

মধোন ত্রিবলীদক্তৎ স্বর্ণ ত্রিবৃদ্রধৌ ॥ ৩৭ | পৌরাণৈর্মঙ্গলৈর্ব!ক্যৈ কৃঙবীধ্তিনৃ পঃ। 
হিরণ্যকিস্কিণীধুক্তমুক্তাতোরণমালিকমৃ। ৷ মাগধৈঃ স্ততিপাঠেন প্রাহুতূঁতপরাক্রমে ॥ ৪৫ 
নানারত্বৈঃ হৃটিতাৎ দধারাথ হুমেখলাম্ ॥ ৩৮ | পারিজাঙহরং সত্যা সংযুক্তৎ গরুড়ধ্বজমূ। 
অনর্ধ্যে পাঞঙ্গকটকে পাদয়োঃ সন্গ্যবেশয়ৎ। | ধ্যায়ন্ হৃৎপন্থজে রাজা দক্ষিণৎ পাদমুদ্দধো ৪৬ 
সমমুখাদর্শিওাদর্শে দদৃশে শ্বং বিভৃষিতমূ ॥ ৩৯ প্রদক্ষিণীকৃত্য মুনিং নারদৎ পুরতঃস্থিতমূ। 
মঙগলারোপণাথায় হৈমপীঠমুপাবিশৎ | ৰ মধ্যদ্বারমুপাগচ্ছদ্ধেত্রপাণিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৭ 

প্রাুখঃ জরীধরং দেবং সংস্মরন্ মধুতুপনমূ ॥৪০ | 
মজলায়তনং বিষু সর্ধ্বম্জল্যকারণমূ। । স্মরণ করিলেন ; কারণ বিষু মঙ্গলাধার, নিখিল 

০ পপ ০৮ পপ পপ বারা ূ মঙ্গলের এক মাত্র কারণ, তাহার ম্মরণে বহতর 
অতঃপর নৃপতি গ্রহ-বৈগ্রণ্য শান্তি ও! পাতক নষ্ট হয়। ৩৪--৪১ 

হুগ্রহের অনুগ্রহের নিমিত্ত নবগ্রহ যাগানস্তর অগ্রে খতুসস্তুত সুগন্ধি কুহ্ুমমাল| পুরো" 
গ্রহকুত্তের বারি দ্বারা অভিযুক্ত হইলেন। ৩৩' ূ হিত দ্বারা মন্ত্রপুত করিয়া ধারণ কারলেন। 

" অনস্তর দৈবজ্ঞদ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তবিধানে ৷ পরে মন্ত্রপুত মৃত্তিকা, দীপ, দূর্ববা ফল, দধি ও 
মগ্্রপাঠপুর্্বক বাত্রাকালীন মঙ্গলকত্য সমাধা ; গেরোচনা প্রভৃতি ধারণ করিলেন ও মগ্ত্রিত 
করিলেন। চীনাংগুক আচ্ছাদদনে নিজ কবচ | শ্বেত সর্ধপ দ্বার! স্ব অভিরক্ষিত হইলেন। 
আবৃত ক.রয়। মস্তকে শুভ্র উ্ীষ ও তছুপরি | অতঃপর গব্য ঘৃতের মধ্যে আত্মপ্রতিব্ন্ব দর্শন 
মনোহর রত্বময় মুকুট পরিধান করিলেন। কর্ণ- | করত মস্ত্রিত মুকুরে পুনরার মুখাদি সমুদয় 
যুগলে বত্বকুগ্ুল ও অগ্ঠান্ত অলঙ্কার পরিধান দেধিলেন। ৪২--+৪৪. 
করিলেন। কণ্ঠে মহমূল্য গ্রেবের় ও তরল হার | মঙ্গলপাঠকগণ পুরাণোক্ত মঙগলজনক মন্ত্র 
ধারণ করিলেন। অনস্তর মহারাজ হস্তযুগলে : সকল পাঠ করত মহারাজের বীর্ধ্য ও ধৈর্য 
কেমুর, অঙ্গ ও অঙ্গুরীরনক এবং মধ্যন্দেশে : বর্ধন করিয় দিলেন, স্তুতি পাঠকগণ স্ততিপাঠ 
ত্রিবলার উপরে ত্রিগুণ করিয়া বর্ণ হৃত্র ধারণ । করিয়া তাহার পরাক্রমের উত্তেজনা করিয়া 
করিলেন। কটিতটে বিবিধ রত্বময় মনোহর দিল। প্রকৃতিগণের অত্যুচ্চ শাস্তিশব্দ দ্বার! 
কাকীদাম ধারণ করিলেন। পা্যুগলে মহামূল্য অভিলধিত-বিষয়ে ভবিব্যৎ মঙ্গল সম্ভাবনা 
পাঙ্কটক পরিধান করিলেন, এইরূপে অলঙ্কৃত. করতঃ আঘুক্ধর মন্ত্র এবং পথিহৃক্ত অর্থাৎ গম. 
ইইয়া মহারাজ সম্পুথে দর্পণ রাখিয়া তাহাতে | নীর পথের বিস্ন-বিনাশক-মন্ত্র বারা অভিরক্ষিত 
বিভুষিওশরীর সন্দর্শন করিলেন। যাত্র! শুভ হইয়া লক্ষ্মীর সহিত যাধবকে হুৎপন্কজে 
করিবার নিষিতত পুর্বধান্ত হইয়া হুবর্ণ-গীঠে উপ- ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণ চরণ বিক্ষেপ 
বেশনপুর্ধ্বক মধুদৈত্যবিনাশী দেব শ্রীধরকে করিলেন। ৪৫--৪৬ 



৬২ উৎকলখগুয্ 

আক্ছিষ্টপঞমার্গোহসাবাগিহোত্রপুরঃসরঃ। | কম্লীকাগুসন্নজতোরপাধস্থিতং নৃপঃ। 
তত্রাপন্ঠৎ স্থিতান বিপ্রানাত্মনো দক্ষিণেন বৈ5৮. পূর্ণকুস্তৎ স পশ্ঠন্ বৈ মঙ্গলানি বহুনি চ॥ ৫৪ 
মাঙ্গলাহুক্তান্ পঠতঃ গুভ্র'ভান্ পাওুরাংশুকান্া। সিতাতপত্রেণ শিরঃপ্রদেশে বারিতাতপঃ। 

লাজাঃ সপুষ্প। রাজাগ্রে ক্ষিপত: শংসতঃ শুভম্া! যুগপৎ পুর্য/মাণৈস্ত কম্ুভিঃ শতসংখ্যকৈ2 ॥ ৫৫ 

বামপার্খস্থিত] বেশ্যাশ্চা যরব্য গ্রপাণয়ঃ সম্মিশ্রিতানি শুশ্রাব বাদত্রাণি বুনি সঃ। 

গুভ্রালঙ্কারবসনা: স্মেরপদ্বাননাঃ শুভাঃ ॥ ৫০ 1 তথা মঙ্গলগীতানি জয়শবাংস্চ ভূপতিঃ॥ ৫৬ 

্রাহ্মগান্ পুজয়ামা স ভক্তিনমে। ছ্বিজোত্তমাঃ। : ততো বিবেশ প্রাসাদ নৃসিংহমবলোকিতুম্। 

বন্মালঙ্কারমালোশ্চ হগদ্ধৈরনুলেপনৈ। যং স্মৃত্বা জায়তে মর্জ্যঃ সর্ববকল্যাণভাজনমূ ॥ 

তোবক।মাদ তান বিপ্রান্ ভগবনুদ্ধি ভাবিতানু॥ ৫১, মৃষ্টা স দরান্ নুহরিৎ দিব্যপিংহাসনস্থি তমৃ। 

বেশ্টাভ্যো। মাগধেভাশ্চ দীনানাথেভ্য এব চ প্রণম্য সাষ্টাবন্ধবৎ সপ্তুযাপনিষদৃগিরা ॥ ৫৮ 

রাজানুমত্যা পচিবে! বথাহ€ প্রদধৌ ধনম্ ॥৫২ দক্ষপার্খস্থিতাৎ চূর্গাৎ সরব্বহর্গ তিমোচনীমূ। 
শ্বেতান্ পারাবতান্ হংসান্ শ্বেতাশ্বং খ্বতকুগজরমূ ববন্দে চরপাভ্যাসে পতশ্টাস্তীৎ কৃপয়া নৃপঃ॥ ৫৯ 

সচুতপরধং শ্বেমালাফলবিভূধিতমূ ॥ ৫৩ ততংপুখোধা দেবাল্গাদবরোপ্য শুভাৎ অজমৃ। 
নারির দা রী  আসঞ্জয়ামাম গলে সুগন্ধেনানুলেপরৎ ॥ ৬০ 

নারদ অগ্রে অগ্রে টিভিনেনি রাজ। নীরাজয়ামাস বাত্ৰ, নি | 

বেত্রহস্ত-পরিচারকগণ থারা৷ পরিবুত হুইয়! নারির 

নারদমুনিকে প্রপক্ষিণপুব্বক মধ্যদ্বারে যাইতে হহির্ঘারের অধোভাগে স্থাপিত রিড ও 
লাগিলেন। পুরর্ঘভাগে অথিহোত্র লইয়া অন্তান্ত বছবিধ মাজল্য ড্রব্য দর্শন করিতে 
পরিচারক ছারা প্রদর্শিতপথে গমন করিতে ূ করিতে যাইতে লাগিলেন। ভূত্যগণ তাহার 
আরম্ত করিলেন। যাইতে যাইতে দেখি- | মন্তকপ্রদেশে শ্বেতচ্ছৃত্র ধারণপুর্ষক আতপ 
লেন, তাহার দক্ষিণদিকে শ্বেততবস্্র পরি- নিবারণ করিতে লাগিল। এক কালে শত 
ধায়ী শ্বেতমুর্তভি ব্রাহ্মণগণ মহারাজের অগ্রে | শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল । রাজা! বহিদ্বণর 

অগ্রে পুষ্পরাজি বিকিরণ, মঙ্গল সৃক্তপাঠ ! উপস্থিত হইয়া যুগপৎ বনু প্রকার বাদ্য, 
ও আশীর্বাদ করিতে করিতে গমন করিতে- ূ মঙ্গল গীত ও জয় শব্দ শ্রবণ করত অন- 
ছেন। বামপার্থে বেশ্যাগণ শু বেশভুষ! স্তর ধাহাকে ম্মরণ করিলে মানব সর্ঝ- 

পরিধানপুর্ব্বক সহাস্তবদনে শশব্যস্ত চামর | প্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, সেই নৃসিংহ 
ব্জন করিতে কগ্রিতে গমন করিতেছে। দেব্ক দেখিবার নিমিত্ত মন্দির মধ্যে প্রবেশ 
হে ধিজগণ! যাইতে যাইতে রাজা৷ ব্রাহ্গণ- করিলেন, রাজ! দূর হইতেই দিব্য নিংহাসনে 
গণণক ভগবান্ জ্ঞানে ভক্তিতাবে তাহাদিগকে | সমাসীন নৃদিধহ দেবকে দেখিয়া সাই্টাঙ্গে 
পুজ| ও বন্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য দানে সন্তষ্ট | প্রণিপাতপুর্বক বেধবাক্যে স্তব করিলেন। 
করিলেন । ৪৭-_-৫১। নৃমিংহদেষের দক্ষিণপার্থে নিখিল হুর্গতিহারিণী 

ম্ত্রী-মহারাজের অনুমতি অনুসারে : ভগব্তী হুর্গ। দেবীর প্রতিমূর্তি, দয়! করিয়া 
সেই বেষ্টািগকে, সেই স্ততিপাঠকগণকে এবং | দর্শকর্দিগকে উপরে অনুগ্রহচৃষ্টি অর্পণ করিয়া 
দীন ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে যখযোগ্য ক অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা তাহার 
প্রঙ্গান করিলেন । ৫২ চরণোপাস্তে গমনপুব্ধক প্রণাম করিলেন। 

শ্বেতবর্ণ পারাবড, হংস ও চুতপল্লব শ্বেত অনন্তর পুরোহিত মহাশয় ঠাকুরের অঙ্গ 
মালাফলাদি ছার! ভূষ্তি শ্বেতাশ্ব, শ্বেত কুঞ্জীর | হইতে মনোহর মালা লইয়া মহারাজের 
এবং কদ্ধলনীকাণ্ড ভূষিত : ভোরণ--অর্থাৎ । গলে পরাইয়া ও অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিয়। 



একাদশোহ্ধ্যায়। 

পুনঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য তে দেবে নৃপসম্তমঃ ॥ ৬১ 
শিবিকায়াং সমারোপ্য প্রতস্থে চ পুরস্থৃতৌ | 

৬ 

তস্মিন্ক্ষণে পৌরজনাঃ স্বং শ্বং মংভারনজ্জিত।ঃ 
অশ্বকৈরাভৈুষ্ট্র্বাহিকৈঃ প্রতিতস্থিরে ॥ ৬» 

্রাদু্ভৃ্ন বহির্ঘারে রধৎ দৃষ্ট। সসজ্জিতমূ ॥৬২ | আন্দবোলিকাশ্চ পল্যস্কাঃ কোটিশশ্চ তুরজ কঃ 
তুরঙ্গমৈর্রবাতজবৈর্িশভিঃ পরিযোজিতমূ। 
প্রদক্ষিণীকত্য নৃপো নারদেন সমাবিশৎ ৬৩ 
চক মৃদলনিকাণভেরীপণবগোমুখাঃ। * 
মধুরীচর্চবীশঙ্খ। অবাদ্যস্ত সহত্রণঃ ॥ ৬৪ 
সন্দনাঃ কোটিশস্তত্র নুপাণাঃনুজীবিনামূ। 
চকাশিরে শ্রেণীকৃতা ইন্জছাম্ররথাভিতঃ 1৬৫ 
নানাপ্রহরণে।পেভাঃ পতাকা ভিরলঙ্কুতজ; ৷ 

শ্রেণীভূতাশ্চ দৃষ্তন্তে রাষ্রপ্রস্থানসন্কুলে ॥ ৭5 
রাজাবরোধাঃ শতণো বৃতা বর্ষবরৈস্ততঃ | 
নানাযানসমারঢাঃ পালিতাশ্চাধিকারিভিঃ ॥ ৭১ 
মহাৈন্তৈপ্চ সংরুন্ধা রাজাগারাদ্থিনির্ধযুহ। 

, ঘজানশ্চাখিহোত্রাণি শম্যরূঢানি বৃন্দশঃ ॥ ৭২ 

শকটেযু সমারোপ্য সপত্বীকাঃ প্রতস্থিরে। 
তথ। পুস্তকভারাংশ্চ দেবতণচ্চাকরগুকাঃ॥ ৭৩ 

ধ্বজোস্ছিতাঃ ্ণরোপোঃ কিছ্িণীজালঘর্প ৈঃ ॥ ইধ্া। বহিঃকুশান্ পাত্রীঃ মংভারান্ হোমসন্ভুতান্ 
স্তৈর্ম'নাবিধৈযুক্ক! গভীরক্সিগ্নিঃস্বনাঃ। 
পদ্দাতীনাং কুন্নরাণাং হয়ানাং বাতরংহলাম্ ৬৭ 

পত্তিসংকোট নৈরহত্তি-বৃংহিতৈর্ছয়হে ফিতৈ। 
ব্ুলৈরধনিষধোধৈর্নিশ্রিতা বাদানিংম্বনাঃ ॥ 

৷ ন!হধামাহরন্তৈশ্চ শকটাবাহকঘ্বিগ্গৈঃ॥ ৭৪ 
সাণস্তামাত্যভূত্যাশ্চ পুরোধা খত্তিজশ্চ যে। 
রাজ্ঞঃপ্রকতদাসাশ্চ উপচারনিয়োগিনঃ ॥ ৭৫ 

ুগাস্তাণবনিংস্বানতুল্যাঃ শ্তশ্ীবিরে জনৈঃ ॥ *৮ ; হইয়া প্রলককালের একার্ণবের গভীর গর্জনের 
পপ জজ পপ সস পি পপ পপি 

দিলেন এবং পরমালন্দে মহারাজের শিরে'- 
বেষনপুন্ঘক নীরাজন করিলেন। 
নৃসিংহদেব ও হুর্াদেবীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ 
'করিয়। তাহাবিগকে শিবিকায় আরোহণপুর্বক 
অগ্রে অগ্রে করিয়া! লইয়া চলিলেন। ক্রমে 
পুর্রের বহির্ভঃগে উপনীত হইয়া সুসজ্জিত রথ 
দর্শন করিলেন ' ৫৩--৬২ 

বায়ু সদৃশগতি দশটি তুরঙম যোজিত রথ 
দর্শন করিয়া নৃপতি তাহ! প্রদক্ষিণপূর্ববক 
নারদের সহিত আরোহণ করিলেন। ৬৩ 

চা মুল, ভেরী, পণব, গোমুখ, মধুরী, 
চর্চন্ী, শঙ্খ প্রভৃতি সহত্র সহস্র বাদ্য বাদিত 
হইতে লাগিল। ইন্জছায়রাজার রখের চারি- 
পার্শে আশ্রিত রাজবর্গের সারি সারি বথশ্রেণ 
শোভা পাইতে লাগিল। সেই সকল রথ 
বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র হুবণ রৌপা কিছ্বিণী দর্পণে 
পরিপূর্ণ ধ্বজপতাকায় সুশোভিত ছিল। বিবিধ 
প্রকার বন্তযুক্ত সেই সকল রথের অতি গন্ভীর 
ঘর্ঘর-শব, হস্তীর বৃংহিত্ত ধ্বনি, অশ্বের 
ভেষারব, এবং বিবিধ বাদ্োর শব্দে সম্মিলিত 

নৃপবর 

স্তাঃ শ্রুত হইতে ল/গিল। ৬৪---৬৮ 
তৎ্কালে পুপ্তবাদিগণ দিজ নিজ সাজ 

সজ্জাঁন হুসজ্জিত হইয়া কেহ অশ্খে, কেহ 
রামভে, কেহ ডষ্ট্রেে কেহ অগ্বিধ আরোহণ. 
পুর্বক যাইতে লাগিল। তখন সেই পথে -. 
ইন্দ্রছ্ম্ন রাজার সমগ্র রাষ্ট্রে সমাকীর্ণ হইল, 
অশ্ব, নরযান, খা, পাতি ও ভারবাহিগণ 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। 

রাজার শত শত পুরনারারা নান। যানে 
আরোহপপুর্বক নপুংসক পরিবারগণে পরি- 
বেষ্টিত ও রক্ষকগণে রক্ষিত হইয়া! যাইতে 

লাগিজন। যাচ্ছিকগণ শকটোপরি অগ্নিহোত্র 
উপকরণ বহনপুরর্ঘক প্রধান প্রধান সৈম্কগণ 

কর্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া রাঞ্জভবন হইতে 
| ঝাহর্গমনপুর্বক পত্থীসমিবাহারে দলে দলে 

প্রস্থান করিতে লাগিল। ব্রাঙ্গণ ও অন্ঠান্ত 

উত্তম জাতীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ পুস্তক, 

কেহ দৈবতাপুজার উপকরণ পাত্র, কেহ 
হোমীয় কাষ্ঠ, কেহ হোমের ঘ্বৃত ও কুশ, কেহ 
হোমের অন্তান্য দ্রব্য লইয়া সঙ্গে যাইতে 
লাগিল। সমস্ত রাজগণ, অমাত্য, ভূত্যগণ, 

পুরোহিতগণ খত্বিক্গণ, এবং বাজার অন্থান্ত 



উৎকলখণ্ডয্ শপ 

সর্ষ্াপচারস্তারানাদতেহন্তে প্রযাক্রিনঃ। | চতুবাঙ্গানীকিনীভিঃ সহর্ধাভিপ্চ বেঠিভঃ॥ ৮৩ 
কোধাগারনিযুক্তাশ্চ কোষজাতমশেষতঃ & ৭৬  শ্রেণীভূতক্িতিপতি্তন্দসাবলিমধ্যগে 
সমাদায যযুভূণৎ রাজ্ঞোহবমরসেবকাঃ। রথে ররাজ রাজধি; শক্রতুল্যপরিচ্ছদঃ॥ ৮৪ 
মালাকারাদয়ঃ সর্ধে পণ্যাজীবাদয়স্তথা ॥ ৭৭ পুরস্ত্ীমলাচারগীতলাদপ্রহৃনকৈই। 
দ্বং দ্বৎ পণ্যৎ সমাদায় যু রাজনিয়োগিনঃ।  মঙ্গলাচারশোভাভিঃ প্রসন্ন শুভচেতনঃ॥ ৮৫ 
তে্ঠশ্রেণ্যাদয়ঃ অর্ধ পূরকর্ষটবাসিভিঃ ॥ ৭৮  বাত্রংহহষ্ৈুক্তো রথেন প্রষয মুদ্া। 
সম বিনির্যযুঃ স্বশ্বব্যবহারবিলাসকাঃ। অনুকূলানিলপ্রোদ্যদৃঘনচ্ছায়নুশীতলে। 
ইন্দছায়গ্ক নৃপতে্ধাত্রাসময়বাদিতান ॥ ৭৯ নীরজন্ে মহীপৃষ্ঠে সমীকৃতচতুষ্পথে ॥ ৮৬ 
ভেরীমুদ্গপটহান্ ব্যথুবানান্ দ্িগস্তরমূ। 
শত! জনপদধাবাদিজনাঃ সর্ষে সসন্ত্রমাঃ 1 ৮০ 
রাজাজ্ঞাং মুর্দি সাম্মান্ত নির্গতা নীলপর্বতমূ। 
যন্ত ধশ্চ ঝজুই পন্থা সচ তেনৈব জগ্মিবান্ ॥ ৮১ 
ন রাজমার্গৎ প্রজবাৎ ব্মৃগ্যন্ত নৃপাজ্ঞয়া। 
নীলাদ্রিপ্রাপ্তিমার্গেণ ছ্র্গমেপাপি তে যযুঃ ॥ ৮২ 
ইন্দছায়োহপি রাজের সমস্তপুরবাদিভিঃ। 

সেবকগণ সর্ধপ্রকার উপচার সামগ্রী লইয় 
সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। কোষাধ্যক্ষগণ, 
কোষাগার সমভিব্যাহারে, রাজার অবসর. 
লেবকগণ পেবার ড্রব্যহস্তে, এবং মালাকার 
প্রভৃতি পণ্যজীব্গিণ শ্ব্ধ পণ্য দ্রব্য লইয় 
রাজলমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। 
নগরধামী উচ্চ শ্রেণীর লোক সকল গ্রাম ও 
ধর্বটবাসী সর্বপ্রকার জাতীয় লোক সমভি- 
ব্যহারে নিজ নিজ বেশভৃষায় বিভূষিত হইয়া 
সমকালে মহারাজের সহিত যাত্রা করিল। 
নরপতি ইন্সছায়ের যাত্রা কালে ভেরী পটহ 
প্রভৃতি বাদ্যসমূহ বাদিত হইল, তখন সেই 
বাদ্য শবে চতুর্দিকৃ পরিপুরিত হইল। 

জনপদবাসী জনগণ দেই বাদ্যধ্বনি 
শ্রবণ কবিন্না সসন্ত্রমে মহারাজের আদেশ 
শিরোধাধ্য করিয়া নীলপর্বধতে গমন করিবার 
নিমিগড বহির্গত হইল। যে পথযাহার পক্ষে 
সরল, সে সেই পথ দিম গমন ফরিতে 
লাগিল। গ্রাম ও জনপদবাপিগণ রাজার 
আদেশ অনুসারে জন্সন্ুল রাজপথে গিয়! 
1 উড় করিল না। তাহারা নীলাচলে ধাই- 

 দেশাধ্বনীনৈঃ পুরুষৈঃ কাননাস্তরবেদিভিঃ। 
আদিষ্টবত্তা নৃপতিষ্মার্গন্োভয়পার্শববান্ ॥ ৮৭ 
দেশানরণ্যানি মুহঃ পশ্ন্নানন্দলেচনঃ॥ 
সীমামুতৎ্কলদেশন্ত বিভজভ্তীং বনান্তরে। 

মহারাজ ইন্দ্রহ্যয় সমস্ত পুরবাসী এবং 
আনন্দোৎকুল্ল চতুরঙ্গ গৈম্তে পরিবেষ্টিত হইয়া 
চতুর্দিকে শ্রেণীবন্ধ হুইয়৷ অবস্থিত অপরাপর 
রাজবর্গের রথশ্রেণী মধ্যবন্তী মনোহর রাজ 
পথে শোভ। পাইলেন) অততযুত্তম পরিচ্ছদে 
তিনি ইের স্তায় শোভ1 পাইতে লাগি 
লেন। *৯--৮৪ 

এ সময়ে পুরস্ত্ীগণ মঙ্গলাচার জন্ত গান 
করিতে করিতে লাজা ও পুষ্পবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, শ্বয়ং রাজ। এই সকল মঙ্গলাচার 
শোভা প্রযুল্পচিত্ত হইয়া মনে মনে শুভ 
সংস্কল্পন! করিয়া সেই দ্রেতগতি ঘোটকমুক্ত 
রধারোহণে হ্ধযসহকারে গমন করিলেন । 

যাহারা সকল দেশের পথ জানে এবং 
কোথায় কানন আছে, কোনপখ দিয় কোথায় 
ঘাইতে হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ) এইরূপ 
লোক সকল মহারাজের পথ দেখাইয়া! দিতে 
লাগিল। মহারাঞ্জ ঘনচ্ছায় হুশীতঙ ধূলিশুন্ত 
সমতল প্রশস্ত পথের মধা দিয়! চলিতে লাগি. 
লেন) তাহার গমনসময়ে অনুকুল বায়ু বহিতে 
লাগিল । 

ভিনি পধি মধ্যে নান। দেশ ও বিধিধ 
অরণ্য দর্শন করিতে করিতে সমধিক আনন্দিত 

যার নিমিত্ত ছূর্গম পথেই ধাধিত হইল। হইলেন। কিছুর যাইয়া বনমধ্যে দেখিলেন, 



একাদশোহধ্যায়ঃ। ৬€ 

মার্গস্থাং চণ্ডিকাৎ প্রাগ চ্চিতাং মুণ্ডমালয়া ॥ | অনুগৃহীঘ মাং দেবি বথ| পশ্টে স্বচক্ষুষা | ৯৩ 
অক্চীর্যা রথাজ্রাজ বিনতে! নারদাজ্রয়। । : জৈমিনিরুবাচ । 
ষ্টঙ্গপাতং তাং নতথ তুষ্টাবানন্তচেতমঃ ॥ ৮৯ | নারদ পদেশেন সত্ব! দেখীধ নরাধিপঃ। 

ইঞ্জ্যুম উবাচ অরুরোহ রথং তুরণং বিবন্যানুদয়ং বখ। ॥ ৯৪ 
নমন্তে ব্রিদশেশানি সর্ব্বাপদ্িনিবারিশি। ততঃ প্রতস্থে তরসা স রাজা শ্রান্তবাহনঃ। 
ব্রহ্মাবিধুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাডিরুদীরিতে। চিত্রোপলামহানদ্যাস্তীরে বিমলকাননে ॥ ৯৫ 
কারণৎ জগভামাঙ্গ্ে প্রসীদ পরমেশ্বরি॥ ১০  ধাতুকন্দরবিখ্যাতে স্াবেশয়দননীকিনীমূ। 
য়া বিন! জগনৈতৎক্ষণমুত্সহতে শিবে। অপরাহ্হক্রিয়াং কতুঁৎ যাবদাহিকমাদৃতঃ। 
সিল্ধয়ঃ সর্বকার্ধযাণাৎ মঙ্গলানি চ শাহ্বতে। . জলাবতরণে নদ্যাং বিবেশ ব্বপুরোধসা ॥ ৯৬ 
ত্বৎপাদারাধনফলৎ মর্ত্যলোকে হি নান্তথ!॥ ৯১ পুর্ব সংশেধিতে প্র জ্ৈ্ষিক'্ট কদস্যুকে। 
চরাচরপতের্ব্বিষ্ণঃ শক্তিত্বৎ পরমেশ্বরি। বাতা সস্তর্সা দেবাংশ্চ পিতৃনথ বিশাংপতিঃ॥৯৭ 
ঘয়! স্থজত্যবতি চ জগৎ সংহরতে বিভুঃ 1১২ | সম্পুজ্য বিধিবদ্ধ নৃপতীন্ প্রকৃতীরধ। 
চরাচরগুরুং দেবং নীলাচলনিবাসিনমূ। ! সম্মানস়ামাস নৃপঃ সংনিবেশাসনাদিভিঃ॥ ৯৮ 

| নারদেন সহ জীমান প্রবিস্ঠান্তঃপুরৎ ততঃ। 

উৎ্কল-দেশের নীমাপ্রকাশিকা মুগ্ডমালা- 
ভূষিত চণ্ডিকাদেবী পথে অবস্থিত! রহিয়াছেন। ৷ নীলাটলনিবামী চরাচর-গুর দেবদেবকে 

তথার নারদের অনুমতিক্রমে রখ হইতে | শ্বনয়নে সন্দর্শন করিতে পারি, তুমি আমাকে 
অবততরপপুর্ব্বক দেবীকে বিনগভাবে সাষ্াঙ্-! সেই অনুগ্রহ কর। জৈমিমি কহিলেন/-সেই 
পাতে প্রণিপাত করিয়৷ স্তব করিতে লাগি- নরাধিপ নারদের উপদেশক্রমে চণ্ডীদেবীকে 
লেন ৮৫--৮৯ এবন্প্রকারে গ্তব করিয়া হৃধ্যদেব যে রূপ 
, ইন্জরছায় কহিলেন,-_হে ব্রিদশেশ্বরি ! হে উদয়াচলে আরোহণ করেন, গুদ্রেপে অবিলম্বে 
পরমেশ্বরি । বিদ্বরাশিবিনাশিনি! তোমাকে রখে আরোহণ করিলেন; রে আরোহণ- 
আমি নমস্কার করি। তোমা কর্তৃক কল্সিত পুর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ধাতুকন্দর 
বন্ধ বিযু। ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ | নামে বিখ্যাত কোন অরণ্যের মধ্যে চিত্রোপলা 
তোমারই স্তব করেন। তুমিই জগ্গতের কারণ ; মহানবীর তীরদেশে বেগপরিশ্রাস্ত বাহন ও 
এবং আদ্যা শক্তি ; অতএব আমার প্রতি প্রসযা। সৈগ্তসমূহকে অবস্থিত করিলেন। ৯৩---৯৫। 
'হও । হে পরমেশানি! ব্রঙ্গাগুপতি শ্রীমান | রাজ! পুরোহিতের সহিত অপরাহিক 
বিষ ঘে শক্তি দ্বারা? এই জগ্গৎ সুজন, পালন | আহিচক-কৃত্য সমাপন করিয়৷ নিজেও পরম 
ও সংহার করিতেছেন, তুমিই তাহার সেই ৷ যত্রদহকারে নদীর ঘাটে অবতরণ করিলেন। 

শক্তিরপিনী। পুর্বে এই মহানদীর বিষকণ্টকার্দি ও 
হে শিবে! আপনি ব্যতীত এই জগৎ ; জলচর হিংত্রজস্ত প্রভৃতি কোন বিচক্ষণ লোক- 

্ষণকালও তিষিতে পারে না; হে শাশ্বত- ! দিগের দ্বার দুরীকৃত করিয়া পরে তথায় 
রূপিণি | মর্ডালোকে নিথিপকার্ধোর দিদ্ধি ও অবরোহণ করিয়া মহারাজ গান, পিতৃ, 
সর্বপ্রকার মঙ্গল,--সমভ্তই আপনার পা. ৃ দেবপুজা ও যথাবিধি বিম্কে আর্চন। করিলেন। 

পদ্বের আরাধনার ফল। আপনার পাদপদ্ব | অনস্তর সানুচর নৃপতিগণ ও সমুদয় প্রকৃতি- 
আরাধন! ব্যতীত কেহই সর্বপ্রকার কাধ্যসিদ্ধি বর্গকে বধাযেগ্য আসনাদি ছারা সম্মানপুরবক 
এবং মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয় না ।৯০..৯২ উপযেশন করিতে বলিলেন। এই অবসরে 
অতএব হে দেৰি! আমি যাহাতে ষেই নৃপতি মারদ সমভিব্যাহায়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ, 



সি 

নুধারঙগানি ভোজ্যানি বুভূজে গ্রীতমানসঃ ॥৯৯ 
পশ্চিমাদ্িং ততো! যাতে বিব্ধতি বিশাংপতিঃ 

উৎকলখগ্ডম্। 

সম্ভাবয়ামান বথাযোগ্যৎ নৃপতিভাজনৈঃ ॥ ১০৬ 
অথাপৃচ্ছনুনিবরং নারদৎ ভগবৎপ্রিয়ং । 

সায়ংবিধিং সথাপ্যাণ্ড শীত ভানে। সমুদ্যতে 1১০০ দিংহাসনার্হে স্বামীনং বহমানপুরঃপরমূ। 
অনুলীবিবিশাং নাথঃ সতামধো উপাবিশৎ। 
তত্র তম্মিননরপতির্বতৌ দাআজ্যলক্ষণঃ। 
মম্পূর্ণমণ্ডলস্চল্জে। জ্যোতিষামিব নারদ; ॥ ১০১ 
কবর কবয়াঞ্চতুঃ কীর্তিতন্ত মুধামলাযূ ॥ 
জগ্তর্গাথাং সুঞ্থিতাৎ গায়ক: কলহুত্বরাঃ ॥১০২ 
রূপযৌবনলাবপ্য-গর্বিতা গণিকাস্ততঃ 
লয়তাল'নহা বৈশ্চ সুধৈর্ননৃততুঃ পুরঃ॥ ১৮৩ 
মাগধাত্ব্টুবুশ্চৈনৎ লোকোততরশুভাকতিনৃ। 
গদ্যপদ)প্রবন্ধা্ৈশ্চিত্রৈঃ পদ কদন্বকৈঃ ॥ ১০৪ 
ভড স রাজ! প্রানচ্চ বৈষবাগ্র্যান্ সভাসদ:ঃ। 
হৃস্মতৈর্নমাল্য-তাম্বুলৈরতিশোভনৈঃ ॥ ১০৫ 
নৃপাংশ্চ শতশস্তত্র হুখাসীন নৃপাজ্ঞয়।। 

পুরঃসর প্রীতমমে সুধারস্দৃশ ভোজ্য ড্রবা 
সকল আহার করিলেন । ৯৬--৯৯ 

তানভ্ঞর ভগবান দিনপাতি পশ্চিম গিতি- 
শিখরে আরোহণ কণ্পিলে নিশাপতি সমুদিত 
হইতেছেন দেখিয়া বৈশ্তপতি সারংকৃত্য 
সমাপন করিলেন, এবং প্রকৃতিগণ-পরিবেষ্টিত 
হইয়া সভ মধ্যে উপবেশন করিলেন ১০০ 

সাম্তরাজ্য-লক্ষণান্ষিত নরপতি আসনে উপ- 
বেশন করিয়া শরৎকালীন পুণ চলর স্তায় 

শোভা! পাইতে লাগিলেন। কবিগণ সুধার স্তা 
নির্খবল তদীয় কীর্তি বর্ন করিতে লাগিলেন । 

ভগবচ্চরিতং শ্রোতুৎ সর্ধ্পাপাপনোদনমূ ॥১৭ 
ইন্হায় উবাচ। 

ভগবন্ বেদবেদালগনিধান ভগবৎপ্রিয়। 
তবমেব চরিতং বিষ্গর্জানাস জ্ঞানচন্কুষ! ॥ ১০৮ 
হরিচারিত্র্যনুধ়। দৃঢ়পঙ্কমলীমসমূ। 
ক্ষালগান্তর্মম মুনে বঙ্গযনুক্রোশকো ময়ি।॥ ১০৯ 
ইখমাল।পলন্মিশ্রে মুনে রাজ্ঞ; কথান্তরে। 
প্রবিবেশ নৃপং দবা$স্থঃ উৎ্কলেশঃ প্রবেশকঃ ॥ 
উবাচ দেব ছ্বারাস্তে তিটত্যুৎ্কলভূমিপঃ। 
সোপায়নে। দেবপাদ-পদ্াৎ ডু সমৌলিকঃ। 
বিজ্ঞাপিতঃ স রাজবির্ধাঃস্থেনৈবৎ সসম্ত্রমঃ । 
উবাচ তঞ্চ ভে। বিপ্রাঃ শ্রত্ব। তদ্দেশমগ্ডলমূ ॥ 

রাজবর্গকে যথাযোগ্য সমাদর ও অভ্যর্থন 
করিলেন। ১*১---১০৬ 

সর্বপাপ-বিনাশক ভগবচ্চরিত শ্রবণ 
করিতে অভিলাধী হইয়া সিংহালন তুল্য 
আমনে আনীন মুনিবর নারদকে বছসম্মন- 
পুর্ববক জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০৭ | 

ইন্রছ্ায় কহিণেন, ছে ভগবন্! আপনি 
সমুদয় বেদ-বেদাজ-পারদশাঁ ও ভগবৎপ্রিয়, 
অতএব আপনিই জ্ঞানময় চক্ষুদ্ধারা বিষুন্ডরিত 
অবগত আছেন, এইহেতু আপন আমার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশে সুধাষয় হরিচরিত বর্ণনা দ্বারা 

গ্লায়কগণ কলম্বরে তদীয় কীর্তিগাথা গান | মদীর ।পাপপন্ককলুষিত অদ্ধঃকরণ নিম্মুল 
করিতে আর্ত ক'রল। রূপযৌবনমত্তা হণ্দরী | কারয়া দিউন। নরপতি ও মুনিবরের এই 
গ্ণিকাগণ মহারাজের সপ্পুখে বিবিধ প্রকার 
অঙ্গ-ঙ্গী ফরত তানলয়সহকারে নৃত্য করিতে 
লাগিল। ভ্যতিপাঠকগণ গদ্যপদ্যময় মনোহর 
পঙ্গাবলী রচনাপুরর্বক তদ্ধারায় মহারাজের 

ক কীর্তিকলাপ কীর্তন করিতে 
লাগিল। অনন্তর রাজ! সেই সভায় সমামীন 
প্রধান প্রধান বৈষঃৰগণকে মনোহরগন্ধ, মাল্য 
ও ডান্থুল গ্রদানপুর্বক অর্চনা কতিলেন 

প্রকার আলাপমিশ্র কথাবনান না হইতেই 
দৌবারিক আসমা রাসমীপে সংবাদ দিল, 
হে দেব! প্রাচীন মস্ত্রিগণের সহিত উৎকল- 
দেশাধিপতি, মহারাজের পাদপদ্বদর্শনার্থে 
উপহার লইয়৷ ভ্বারদেশে অবস্থান করিতে. 
ছেল। ১০৮শ৮১১৭ | 

হে দ্বিজগণ! সেই ইন্দ্ুয়, ছারপালমুখে 
ইহা অবগত হইয়া “উৎকল দেশ” এই শব্বটী 

এফ, তাহার আমেশ-অনুসারে তথায় সমাসীন | শ্রবণে আরো! সসস্্রমে হারপালকে কছিলেন; 



একাদশোঞ্ধ্যায়ঃ । 

ক্ষেত্র জ্রীপুরুষেশগ্ত তহার্তাবর্ণনোতনুকঃ | 
প্রবেশয়াবিলম্বং তং ধীযনোড় মহীপতিমু ॥ ১১৩ 
স হি নীলগিরৌ বিজু, সমারাধ্য হুনিশ্লঃ। 
তঙ্গ সংঘর্শনাৎ সর্কে ভবিষ্যামো হতাংহমঃ ॥ 
শ্রত্বা-তথ্ঘচনং সদ্যে ্ারপালে। মহিপতীমূ। 
প্রবেশয়ামাস সভামিক্রাছায়ন্ত ভূপতেঃ॥ ১১৫ 
প্রবিস্টোড্রপতিভূর্ণৎ সচিবৈ্বষণবৈঃ সহ। 
নমামাজ্যি যুগং সদ্য ইন্দ্রহায়স্ত সাদরমূ ॥ ১১৬ 
তমুখপ্য স রাজেজ্জঃ পুরস্কৃত্য সবৈষযমূ। 
আগনাস্তে নিবেঞ্ঠাথ প্রোচে সপ্রশ্রপ্নং বচঃ ॥ ১১৭ 
রাজন্ সব্বত্র কুশলী ভবানোডুপতে কিল। 
অপি দেবে! বিজন়্তে নীলাড্রিশিধরা লয়ঃ 0১১৮ 
কচ্চিত্তে নির্দলা বুদ্ধির্ভ মবৎপাদপদুয়োঃ 
উপৈতি সমচিনতস্ত সর্র্বহতেযু তে হরে ॥ ১১৯ 

যে, এইত তবে শ্রীপুরুযোভমের ক্ষেত্র, আমি 
ইহার বার্ড জানিতে অত্যন্ত উৎনুক আছি, 
অত্তএব হে ধীমন্! তুমি সেই ওগ্রমহী- 
পাতকে অবিলম্বে এস্থানে আনয়ন কর, তিনি 
নীলগিরিশিধরে বিচুর সমারাধনা করিয়া 
নিশ্চয়ই নিস্পাপ হইয়াছেন, তাহাকে সন্দর্শন, 
করিলে আমরা সকলেই পাপশুস্ত হইব। 
১১২ ১১৪ | 

দ্বারপাণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই 
মহাপতিকে মভামধ্যে সদ্য আনয়ন করিলেন। 
ওদ্রাধিপিতি তথায় প্রবেশ মাত্রেই সচিব 
বৈষ্বগণ সমভিবাহারে ইল্সহামচরণে স্খগরে 
স্দ্য প্রণিপাত করিলেন । ১১৫। ১১৬ 

নরপতি চরপপ্রণত ওডুপতিকে উত্থাপন 
করত সমাগত বৈষ্ঞবগণের সহিত যথাযোগ্য 
পুজাপুর্ধক অননৈকপার্থে বপাইয়া সাদরে 
কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! তোমার 
সর্ধত্র কুশল নিশ্চয়, নীলাচলশিধরবাসী 
জগম।থ ত জয়যুক্ত আছেন? ১১৭। ১১৮ 
আপনি নিখিল প্রাণীকে সমানে--এমন 
'কি বিষুসমান জ্ঞান করেন। আপনার বুদ্ধি 
নিশ্খল হইয়া, ভগবানের পাদপত্মে নিবিষ্ট 
হইয়াছে ত? ১১৯ 

৬? 

ওড়াধীশস্তদ। তন্ত বচঃ আতা কৃতাগলিঃ। 
উবাচ প্রশ্রিতৎ বাক্যং হর্ধবিম্ময়চঞ্চলঃ ॥ ১৩, 

স্বামিন সর্ধত্র কুশলং তৎপাদান্ুগ্রহান্মম। 
হুর তপত্যন্ধকারঃ কথং বা প্রভবিব্যাতি ॥ ১২১ 
নিসরর্তপসংসর্গ-বশীকৃতমহীতুজ।। 
ত্বয়। সাথ! পৃরথবী জিজুধনেবামরাবতী ॥ ১২২ 
সদা ধর্মশ্চতুষ্পাদস্য়ি শালতি মেদ্িনীম্ব। 
নিষেধাচরুণং রাজন্ কেবলং শ্য়তে শ্রুতৌ ॥১২৩ 
রাজানীতিযু যে রাজ্ঞাৎ গুণাঃ সমুদিতান্বি। 
তত্ৈকৈকং ক্ষিতিভূজাং গতা দা্ভিকং বিভো 
এতাবদপি সাম্রাজ্যং হুর্লভৎ তে নৃপোক্তম। 
অগ্টাদশঘবীপবতী ক্ষিতিরেকগৃহোপমা ॥ ১২৫ 
যি ত্বাং নাহজদৃত্র্গা! বংসলং সর্দজস্তমু। 

ওড়রাধীশ্বর, মহীপতির বাক্য শ্রবণে হর্ষ 
ও বিশ্ায়ে চঞ্চজ হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয় 
কহিতে লাগিলেন। ১২০ 

হে স্বা'মন্! আপনর পার্দপন্ধের অনুগ্রহে 
আমার সর্ব কুশল। শ্ুর্দেষ কিরণ 
বিকীর্ণ করিলে অন্ধকার আর কোথায় প্রভাথ 
পাইয়া থাকে ১২১ 

ইজের সামিধ্যে অমরাবতীক ন্যায় আপনি 
থাকাতেই এই পৃথিবী নাথবতী হইয়াছেন | 
আপনি অলে!কমামাগ্ত নৈপগর্গিক গুণরাশি 
দ্বারা নিখিল রাজবর্গকে বশীভূত করিয়াছেন। 

আপনার এই মেদিনী-শাসন.কালে ধর্ধব 
চতুগ্প।দই রহিয়াছেন, এবং আপনার প্রঞ্থাপ- 
বলে নিষিদ্ধাচরণ সকল (চৌর্ প্রভৃতি) 
কেবল শ্রবণেই শ্রুত হয়। ১২২। ১২৩ 

প্রভে। | রাজনীতিতে রাজাদিগের থে সকল 
৭ থাকিবায় কথা আছে, নেই সমুদয় গুপই 
আপনাতে অন্তান্ত রাগাদিগের আদর্শরূপে 
অবস্থিতি করিতেছে। হে মহারাজ! এই 
সাম্রাজ্য ত অতি তুচ্ছ কথ, অগ্ভাদশ স্বীপ' 
সমেত সমস্ত পৃথিবী আপনার একটা গৃহের 
তুল্য ;--অর্থাৎ আপনি ধেরপ গুণবান্ তাহাতে 
একপৃথিবী কি? শত শত পৃথিবীর রাজত্ব 
পাইতে পারেন। ব্রন্ধ! বন্দি সর্বপ্রাশিবৎস%, 



৬৮ 

কথং শোকবিহীনাঃ হুামৃ তেযাতুজবন্ুযু॥ 
সাধারণা নৃপতয়ো বিষেণর্বংশা! ইতি শ্রুডিঃ। 
ভবাংন্ত সাক্ষাতগবান্ কোহন্য ঈদৃগ্গ্রণাকরঃ ॥ 
দ্বক্ষিদোদধিভীরেহস্তি নী'লাদ্রিঃ কাননাবৃভঃ। 
ন তত্র লোকলঞচারঃ মদদান্তে ন'পি দেবতাঃ ॥১২৮ 
বাত্যয়৷ বালুকাকীর্ণ; সান্প্রতং শ্রয়তে তু সঃ। 
তন্বাশাম্মম রাজ্যেহপি তুর্ভিক্ষমরকাদীনমূ ॥ ১২৯ 
শুধ্যাগতে তু সর্ধ্বস্মিন কুশলং নো৷ ভবিষ্যতি। 
ইততাক্তবস্তং নৃপতিরুৎকলেশং ছিজোত্তমাঃ ॥ 
বিসঙ্জয়ামাস তদা সঙ্নিবেশায় মানয়ন॥ ১৩, 
নারদং প্রেক্ষ্য নির্ধিঃ কিমেতদ্দিতি ভো! মুনে। 

বাশ ব্যক্তিকে শজন না করিতেন, তাহ! 
হইলে জনগণ তখন নিজ বন্ুবর্গের বিচ্ছেদেও 

- বীডশোক হইতে পারিত না। ১২৪--১২৬ 
মহারাজ! এইরূপ প্রবাদ আছে ঘষে, 

গাধারণ নৃপতি মাত্রেই বিঞ্ুর অংশ, অতএব 
আপমি যে সাক্ষাৎ ভগবান ইহাতে সংশয় 
কি? আপনার সদৃশ সর্ধাগ্ুণাকর রাজ! আর 
কেআছে?১২৭ 

হে নৃপবয়! সেই নীলপর্ববত দক্ষিণ সমু 
জের ভীরভাগে অবস্থিত এবং বনে আবৃত, 
মেধানে লোকের আর গমনাগমন করিবার 
শক্তি নাই, এমন কি দেবতারাও সর্বদা সে 
স্থলে যাতায়াত করিতে পারেন না । ১২৮ 

সচ্গ্রতি শুনিলাম যে, সেই পর্ধতকে 

উৎকলখণগ্ম্। 

যার্থম্গমত্তদ্মে বিফলং ভদ্বিতর্কয়ে ॥ ১৩১ 
ইত্যুক্তবস্তং তং প্রাহ নারদ বৈ ত্রিকালবিৎ। 
ন কার্ষো বিশ্মযস্তত্র ভাগ্যবান বৈষ্বোস্তমঃ (১৩২ 
ন বৈষণবানাং বাহী। হি বিফলা! জায়তে ₹চিৎ। 
অশ্ঠৎ প্রেক্ষনে রাজন্ বিভ্রতৎ পার্থিবং বপুঃ। 
কারণৎ জগতামাদিৎ নারার়ণমনাময়মূ। 
তৃদনুগ্রহহেতোর্বৈ স্থিতো! বাবতরিষ্যাতি ॥ ১৩৪ 
জগচ্চরাচরং সর্ববৎ বিষ্র্ববশমুপাগতম। 
ন বন্তাপি বশে মোহস্তি পরমাত্ব! মমাতনঃ। 
কেবলং ভক্তবশগে। ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। ১৩৫ 
বরহ্মাদিকীটপর্যযস্তং প্রত ঘন্ত মায়ার । 
স কখং পরজন্ত্; স্তাদৃতে ভক্তজলান্প॥ ১৩৬ 
ধন্মার্থকামমোক্ষাণাৎ মুল ভক্তিরুরদ্ধিষঃ । 
'সৈব তদৃগ্রহণোগায়স্তামূতে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৩৭ 

আগমন করিলাম, তাহা বুঝি বিফল হইল! 
এইরূপ আশঙ্কচিত্ত রাজাকে ত্রিকালঙ্ঞ নারদ- 
মুনি কহিলেন, হে রাজন! ইহাতে বিম্মিত 
হইতেছেন কেন ? তুমি ভাগ্যবান পুরুষ ও বিষু. 
ভক্তিপরায়ণ, অতএব বৈষ্বদিগের বাস কদাপি 
বিফল হইবার নহে। যিনি পার্থিব শরীর 
ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জগতের আঙ্দিকারণ 
নিরাময় নারায়ণকে তুমি অবস্টাই দেখিতে 
পাইবে। তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করিস স্থির. 
তররূপে পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন। ১০০--১৩৪ 

এই সমুদয় চরাচর জগৎ বিষ্ুর বশতাপন্ন) 
কিন্ত সেই. পরমাস্বা সনাতন, কাহারও বশত 

প্রচণ্ড বাধুমমুহ জমুখিত হইয়৷ বালুকারাশি |নহেন। ১৩৫ 
হারা আচ্ছাদিত করিয়াছে, তন্নিমিভ আমার 
এই রাজোও হূর্ভিক্ষ ও মরকগীড়া উপস্থিত 
হইডেছে। এধন আপনি আগমম করিয়া. 
ছেন; আমানের সর্বত্র কুশল হইবেক । ১২৯ 

হে ছ্বিজোভমগণ ! উৎকুলেশ্বর এই বৃত্তান্ত 
বর্গন করিলে নরপত্ি তাহাকে উপবেপন জন্ত 
সন্মানপূর্বক অবদর দিলেন | অনস্তর নার. 
গের দিকে চাহিয়া অতি ব্যাকুলডাবে বলি. 
লেন, হে মুনে! একি টন! হইল,হার়! 
আমার যোধ হইড়েছে, যে নিমিত্ত এখানে : 

তবে ভগবান ভক্তবৎসল কেবল ভক্ত, 

দিগেরই বশীভূত হইয়া আছেন, হে নৃপ! 
ধাহার মায়! ছারা ব্রহ্মা অবধি কীট পর্যস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমপুরুষ ভক্তজন 
ব্যতিরেকে কি মিমি পরতুন্ত্রতা শ্বীকার করি- 
বেন %। ১৩৬ 

মুরহরির-প্রতি ভক্তিই ধর্ম, অর্থ,কাম ও 
মোক্ষ 'এই চতুর্বর্গের মুল কারণ এবং সেই 
ভক্তিই তাহাকে বশীভূত করিষার একমাত্র 
উপায়, তত্্যতিরিক্ত আর কিছুই মাই। ১৩৭ 



হাদশেহধ্যায়ঃ | 

এক এব ধদা! বিচুর্্বহধা শ্বস্ত মায়য়া। 

তমূতে পরমাত্মীনং হুখহেতুর্ন বিদ্যুতে ॥ ১৩৮ 
যেহপ্যন্তে শিবহৃরধ্যাদ্যা্তৈত্তৈ; কর্ধমভিরাদৃতাঃ 
যচ্ছস্তি পুজিতাঃ কামং তেহুপি বিজ্পরায়ণাঃ ॥ 
অন্তর্ধ্যামী লন ভগবান্ দেবানামপি হ্াৎস্থিতঃ | 
যাবৎ ফলং প্রেরয়তি তাবদেব দ্দত্যমী ॥ ১৪০ 
বৈষ্ববস্তৃস্ত রাজেজ্ পদ্াযোমেস্ত পঞ্চমঃ। 

টু স্থিত; ১৪১ অষ্টাদশানাং বিদ্যানাৎ পারগো বৃত্ংস্থিতঃ ১৪১ মুনেস্ত বচনং শ্রত্ প্রহষ্টেনাস্তরাত্বন! ॥ ১ ্টায়েন রক্ষিতা পুরী বিশেষ দূত্রাঙ্গণার্চ্চ কঃ । 
অবশ্ঠাৎ ড্রক্ষযণি ক্ষেত্রে বৈকু্ং চণ্মচক্ষুধা ॥১৪২ 
পিতামহোহপ্যত্র কার্ধে ভবতো মাং নিযুক্তবান্ 
সর্বং তে কখরিষ্যাণি প্রাপ্ত ক্ষেত্রোভমে নৃপ ॥ 
সান্পতং রাহ্রিরেষা হি তৃতীয় যামমৃচ্ছতি। 

দেই বিষুই স্বকীয় মায়া ছার! বু প্রকার 
আকার ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সেই পর- 
মাপ্। ভিন আর কোনই হুখের হেতু বিদ্যমান 
নাই। ১৩৮ 

তবে দেখিতেছ, যে সকল শিব, সুধা প্রভৃতি 
দেবগণ সেই সেই কণ্ম দ্বারা অতিশয় মাননীয় 
হইয়াছেন এবং তাহার্দিগকে অর্চনা করিলে 
অভিলধিত ফলদান করেন বটে; কিন্তু তাহার! 
সকলেই আবার বিষ্ুভক্তিপরায়ণ। সেই 
ভগবান অন্তর্ধযামী দেবগণেরও হাৎপদ্রে অব- 
স্থান করেন, তিনিই যে নকল ফল দান করিতে 
অগুমতি দেন, উক্ত সকল দ্বেবতার! সেই সেই 
ফল দান করিয় থাকেন। ১৩৯।১৪০ , 

হে রাজেজ্ ! তুমি বৈষ্বচুড়ামণি। বিশে" 
বতঃ পদ্বযোনি ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং 
অষ্টা্*শ বিদ্যায় সুপারগ ও সচ্চরিত্র। তুমি 
রাজনীত্যনুসারে পৃথিবী পালন করিতেছ ও 
ব্রা্থণগণের বিশেষ পুজ! করিয়া থাক; তুমি 
অবস্তাই চর্মচন্ষু দ্বারা! ক্ষেত্রধামে বৈকুঃনাধকে 
দেখিতে পাইবা। ১৪১/১৪২ 

হেনৃপ! পিতামহ ব্রহ্গাও তোমার এই 
কার্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন; 
অতএব সেই ক্ষেত্রমধ্যে গমন করিয়া! তোমাকে 
শকল বিষয় সবিশেষ বলিব; সন্গ্ররতি রাত্রি 

৬৯ 

্ান্ ্ বান্ নিবেশান্ নির্গস্তং ঝাজয়াজ্াাপয়াধুৰা। 
তৃমপ্যস্তগ্ হৎ যাছি নিষ্ভায়া বশমাগতঃ ॥ ১৪৪ 

ইতি উতৎকলধণ্ডে একাদশোহ্ধ্যায়ঃ 

ভ্বাদশোহধ্যায়ঃ | 
জৈমিনিরুবাচ। 

উক্তে ব্রহ্ম হৃতেনেখমিল্রছামে! মহীপতিঃ। 

বিচা্য পরয়া বুদ্ধ! শ্রম মেনে ফলাদহম্। 
অহো৷ মে পরমং ভাগ্যৎ বহুজম্মান্তরার্জিতম্ ॥২ 
ব্যবসায়ে মমোদৃযুক্তঃ সর্ব্বলোকপিতীযহঃ | 
জীবনুক্তং ব্বং তনুজৎ মৎসহায়মকারয়ৎ ॥ ৩ 
সহায়ে ধাদৃশ; পুংসাংভবেৎ কার্ধাং হি ভাতশমৃ 
শ্রুতং সভান্থ সর্ব্বান্থ ইতি বৃদ্ধানুশাগনমূ ॥ ৪ 
স্ ইথং চিন্তন রাজ। বিস্জা চ সভাসদঃ। 
ততো মুনিং করে ধৃত্বা বিবেশাস্তঃপুরে দ্বিজাঃ1৫ 

তৃতীয় প্রহর হইয়াছে ; এইক্ষণে সকল ব্যক্তি 
কেইস্ব স্ব গৃহে গমনার্থ অনুমতি করুন। 
এবং তুমিও অন্তঃপুরে যাইয়া নিত্রিত 
হও । ১৪৪-৮১৪৪ 

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

জৈমিনি কহিলেন,--্রন্মনন্দন নারদ এই 
কথা বলিলে পর, মহীপতি ইন্্রছায় তাহার 
বাক্শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহলাদিত হইলেন 
এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিসহকারে বিচার করিয়া পরি" 
শরম সফল মনে করিলেন ;-্"ভাবিলেন, আহ! ! 
আমার কি সৌভাগ্য ! বহুজন্মে কতই ন! জানি 
পুণ্য করিয়াছি, সর্বলোকপিতামহ ব্রঙ্গ! আজি 
আধার কার্ধে সাহায্য করিতেছেন। তিনি 
জীবনুক্ত নিজ পুত্রকে আমার সহায় করিয়! 
দিগ্নাছেন। আমি অনেক সভায় বৃদ্ধ লোকের 
উপদেশ' গুনিয়াছি যে, পুরুষের সহায় যেরূপ 
হইবে, কার্ধঃও সেইরূপ হইবে। দ্বিজগণ! 
রাজ। এইরূপ চিন্তা করিয়া সভাসদৃধণকে 
বিদায় দিয়া মুমিকে হস্তে ধারণপুরর্ঘক সঙ্গে 



৭৬ উতৎ্কলখণ্ডয্। 

তমর্চছিত। বিধিবৎ পর্ধন্কে সহ পেন বৈ।  ; উতাহো! অন্তদেবো বা বর্ততে নিকটে মুনে। 
নিশাবশেষং নৃপতির্নিনায় সংলপনিধঃ॥ ৬. ! ইতি পৃষ্স্তদ| রাজ্ঞ। প্রোবাচ মুনিপুজবঃ ॥ ১৩ 
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিভ্যৎ কণ্ন সমাপা বৈ। | রাজন্ হুহূর্ণচং ক্ষেত্রং গোপিতং বৈ মুত্রারিণা। 
পূজস্বিত। জগন্নাথ ম ততার মহান্দীমূ। | ন তন্রান্তীতি ভগবান্ কৈরপি জ্ঞায়তে নৃভিঃ ॥ 
ওড়দেশাধিপেনাগ্রে গচ্ছতাদিষ্টপদ্ধতিঃ ৷ তব হি ভাগ্যবতাৎ শ্রেস্বভাগ্যান্তে পুরোধসা । 

একাঅকাননং ক্ষেত্রমভিযাতো বলারিতঃ ॥ ৮ দৃষ্টি কথকিত্তগবান সংযতেন্সিয়বস্ব না ॥ ১৫ 

সগত্ব। কবিগধ্বানৎ প্রাপ্য গন্ধবহাভিধামূ। . ত্বমেতাবঘলৈধুক্তঃ বড়ঙৈন্ 'পদভম। 
নদীং বেগবতীং শীততোয়ামুতক্রম্য বেগবান ।৯ । দাহসেহতি প্রবৃতোহুসি সংশয়ে! মে মহীপতে॥১৪ 
পুরর্বাহপজাসময়ে কোটিলিঙ্গেশ্বরন্ত বৈ। ৷ স বর্ততে নীলগিরিধোজনেহত্র তৃতীয়কে। 
চচ্চরী*শঙ্খ কাহাল-মৃ্সমুরঞধ্বনিমূ। ইদস্ত্েকাঅকবনং ক্ষেত্র, গৌরীপতেরবিহুঃ | 

ব্যাপুবানৎ মহারণাৎ গুরাৎ শুশ্রাব ভূপতিঃ 8১০ | নাতিদূরে মহীপাল ভীতন্ত শরণাধিনঃ॥ ১৭ 
পি নিলাচলনিবাদিনঃ। ৃ ইনছায় উবাচ। 

করি ৷ কখৎ স ভীতে! গিরিশঃ কং বা শরণমাগতঃ। 

ধদর্চ|সময়ে হোষ শরীয়তে সঙ্কুলধ্বনিঃ ॥ ১২ ৃ দাহ ভরিপূরৎ খোরৎ শরেপৈকেন হত পুরা ॥১৮ পুর 
|] 

টিটি মিরার | থেহেতু পুজাপময়োচিত এই সকল বাদাধ্যনি 
লইয়। অঙ্জঃপুরে প্রযেশ করিলেন । নৃপতি : শ্রুতিগেচর হইতেছে ? 1১১১২ 
যথাবিধানে তাহার অর্চনা করিয়া তাহার সহিত । অথবা কোন দেবতাস্্র মিটে বিদ্যমান 
এক পর্ধাঙ্কে শয়ন করিয়৷ নান! কথায় রাত্রি ! থাকিবেন! রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া যুনি- 
যাপদ করিলেন। ১--৬ ৷ বর কহিলেন, হে রাজন্ ! সেই হুর্ণভ ক্ষেত্রটী 

অনন্তর পরদিন গ্রভাতকালে নিত্যকণ্খ্ব | ভগবান গোপনভাবে রাধিয়াছেন, সেম্কলে 
সমাপনপুর্বক জগমাধের পুঙ্জ। করিয়া মহান্দী : মুরারি রহিয়াছেন, ইহা! কেহই জানিতে পারে 
পার হইলেন। ৭ | না। তুমি ভাগ্যৎর-পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, 

ওদ্রদেশাধিপতি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া! | এই ভগ্ত ত্বদীর সৌভাগ্যক্রমেই সংঘতেশরিষ 
চলিলেন, ভ্রেমে ব্রমে একাআকানন নামক ! যে ভবদীয় পুরোহিত, তৎকর্তৃক কথধিৎ দৃষ্ট 
ক্ষেত্রে সসৈষ্ঠে উপস্থিত হইলেন, তথ! হইতে | হইয়াছিলেন। +৩--১৫ 
কিয়গ্দুন গঘন করত লীততোয়। বেগবতী গন্ধ" হে নৃপদভ্তম!| তুমি এই সকল ঘড়ঙ্গ বল 
বহানদী পার হইয়া! অতি বেগে গমন করিতে | সমভিব্যাহারে (আড়ম্বরের সহিত) অলম-। 
লান্সিলেন। ৮1৯ ' সাহসীর কাধ প্রবৃত্ত হইয়াছ। ইহ।তে আমার 

এমম সময়ে দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, | সংশয় জন্মিতেছে। ১৬ 
যে কোটি লিঙ্গেশ্বরের পূর্বাহ্ুপুজজার সময়ের হে মহীপাঞ! সেই নীলগিরি এখনও তিন 
শঙধ, উর্চচরী, মৃদ্গ, মুরজ ও কাহাল প্রভৃতি যোজন দূরে রহিয়াছে, এই যে স্থানে বান্যোদাম ] 
বাঙ্যযন্ত্রেরে ধ্বনিতে সেই মহারণ্য শব্িড শুনিতেছ, উহার অনতিদুরে ভীত ও। 
হইডডেছে । ১৪ শরণাকাজ্ণী ভবানীপতির একাআ্কানন নামক 

তাহাতে শ্রীন্ত হইয়! মার্দকে বলিলেন, ক্ষেত্র। ১৭ 
হে সহাষুনে ! এই ধ্বনিটী অভিশয় সন্তোষ ইন্রছায় কহিলেম, ধিমি পুরাকালে একটী 
জন্মাইতেছে) অডএব কি সেই নীল-গিরি- ূ মাত্র শরদারা দুর্দান্ত ত্রিপুরান্থরকে দাহ করিয়া 
শিখর-বাসী পরমেস্রকে -প্রাপ্ত হইলাম? ছিলেন, তিদি কি নিমিত্ত ভীত ও কোন ব্যক্তির 

পর এজ 



্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৭১ 

অত্র মে বিম্ময়ো! জাতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ। 
রক্ষত1 ভবভীতানাং ভ"ঃ পরম পাধনঃ। 
কিমর্থং ভবভীভোহসৌ কঃ লমর্থোহস্ত বৈ জয়ে ূ 

ঈাত্রিং ন তানি ত্বং হি সমিধিং ভাতৃশস্ত বৈ। 
কো গু: কথ্যতাং বসে কিংবা পত্যুঃ প্রধাদজম্ 
ভষণাচ্ছাদনং প্রাপ্তং মমৈব গৃহবাসিনঃ। 

নর উবাচ। 

অত্র তে কথর্িষ্যামি পুরাবৃত্তং মহীপতে॥ 
উপযেমে পুরা গৌরীৎ তপদা বশমাগতঃ ॥ ২৭ 
ব্রহ্মগরী হিমগিবী। ভগবান্বীললোহিতঃ | 
উৎস্যজয ্রন্ধাচধ্যস্ত ছোহুনঙগশরপীড়িতঃ ॥ ২১ 
তা রেমে রুচিরয়। যৌবনোন্নত্তয় নৃপ 
তৎপিতুর্ধিষয়ে ভোগান বুভূজে দেবকাজ্কিতান্ 
কদাচিদ্ব 'নর্যাস্তী শ্ববাসভবনাৎ সতী । 
মামপূর্ববং কুলস্ত্রীভির্মাত্রোক্তা সম্মিতং বচঃ॥২৩ 
আধ্যে মহত্তপত্তপ্তৎ বরার্থং গহনে বনে। 
নির্দনে। নিফ,লে বৃদ্ধো বরঃ প্রাণ্চে। বরাননে ॥ 

সস পপ এ ০ শ পা ০ পাপ 

নিকটে শরণাগত হইলেন, ইহাতে আমার 
বিশ্ময় জন্মিয়াছে, অতএব আমি তাহা যথার্থরূপে 
শুনিতে বাসন! করি। যে ভবনাথ ভবদংসারে 
ভীত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকর্ভা, দেই পরমপবিত্র 
গিরিজাপতি এই ভবমধ্যে কি জন্য ভয়প্রাণ্ত 
হুইয়াছিলেন? ইহাকে পরাজিত করিতে কোন 
ব্/ক্তিই বা সমর্থ হইয়াছেন ? ১৮।১৯ 

নারদ কহিলেন, হে মহীপতে ! এ বিষয়ে 
আপনাকে একটা পুরাবৃত্ত বলিতেছি। পুরা-: 
কালে ভগবান্ নীলকণ্ তপস্তা করিবার নিমিত্ত 

.ক্রদ্ঘচারী বেশে হিমগিরিশিখরে অবস্থান করিতে 
_ ছিলেন। সেই সমস্ে তিনি কামবাণ-প্রগীড়িত 

হইয়া ব্রহ্চধ্য পরিভ্যাগপূরর্বক .যৌবনমদ মত্ত 
হরুচির। গিরিন্রতা গৌরীকে বিবাহ করত 
তদীয় পিতৃবিষয়ে দেববাস্থিত ভোগ সকল 
উপভোগপুরঃমর তাঁহার হিত রম্ণ করি, 
তেল। ২০.২২ 

একদ| সভীদেবী স্বকীয় বাসভবন হইতে 
গমন করিতেছেন, এমন জময়ে তাহার মাতা 
কুব্ত্রীপণ সমভিব্যাহারে তীহাকে মমতা পূর্বক 
সম্মিতবচনে কহিলেন, হে আর্ধ্ে ! তুমি উত্তম 
পতি লাভ কন্ধিবে বলিয়া গহনকামনে প্রবেশ- 
পূর্বক মহতী তপন্ত। করিয়াছিলে, অয়ি 

 চিরং তিষ্ঠতি ভদ্রে ত্বং পিতৃভোগ্োপলালিত! ॥ 
৷ ব্রৈলোক্যে যা তু কন্ঠ বৈ পরিধীতা পিতৃগৃহাৎ 
প্রয়াত্যলন্কৃতা ভর্তা পতিবেশ্টেতি শুশ্রমঃ ॥ ২৭ 
৷ অহন্ক মানসী কন্ত। পিতৃণাৎ পিতৃলোকতঃ। 
1 আগতাত্র মহাভাগে পরিণীতা। হিমাদ্িণ। ॥ ২৮ 
: ইথমুক্তা ময়া হাস্তামনক্রোধান্ন চ লোভতঃ | 
৷ জামাতুরগ্রে নো বাচাৎ স হি বিষম মতঃ২৯ 
| নারদ উবাচ। 
৷ মাতুরিখং বচঃ শ্রত্বা ভর্তৃনিন্দাপ্রপীড়িতা। 
কোপপ্রন্ফুরদোঠী সা বাচং নোচে মনাগপি ॥ 

' বরাননে! তাহাতে কি এই ফললাভ হইল যে, 
' ধনহীন কুলহীন একটা বৃদ্ধ বর প্রাপ্ত হইলে? 
তুমি আবার তার্দবশবরের সম্গিধি রাত্রিকালেও 

' পরিত্যাগ কর না; অতএব হে বংসে। তোমার 

! মেই পতির কি গুণ আছে এবং তুমি তাহার 
৷ প্রসাদলন্ধ কি কি অলস্কার ও বস্তাদদি প্রাপ্ত 
৷ হইয়া? তিনি ত দেখিতেছি আমার গৃহেই 
৷ চিরকাল বাস করিলেন। ভদ্রে! তুমিও চির- 
৷ দিন পিতৃবিষয়ে পালিত হুইয়৷ রহিলে। ২৩---২৬ 
আমরা গুনিয়াছি যে, এই ভ্রেলোক্য- 
৷ মধ্যেই পরিনীত। কন্ঠার। পতিপ্রণত্ত অলঙ্কারাদি 
| দ্বারা ভূষিতা হইয়া পিতৃগৃহ হইতে তত-ভবনে 

| নীত হইয়া থাকেন। ২৭ 
| এই আমিও ত পিতৃগণের মানদী বস্তা 
' হিমালয় আমাকে বিবাহ করিয়! পিতৃলেক 
| হইতে ম্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন। ২৮ 
' _ স্ব! হউক, সতি! আমি এ সকল কথা 

৷ পরিহাস ক্রেমে বলিতেছি, কোন প্রকার লোভ 
| বা ক্রোধের বশীভূত হইয়৷ বলি নাই ) অতএব 
আমার সেই বিষ্ুসদূশ জামাতার জমক্ষে এ 
কথার অনুষ্ঠান করিও না। ২৯ 

নারদ কহিলেন, গৌরী মাতার এই প্রকার 
বাক্য শ্রবণ করত ভর্ভূ-লিদ্দায় অতিশয় হুঃধিত 
ও কৌপকম্পিডোষ্া হইয়া কিছুমাত্র ন| কহিযা 



ণী২. 

্রধধাবস্তিকে ভরভুর্নিক্রবাণাস্থিকা বচঃ। 
জগ্াদ পরুষং ধাক্যৎ ন্মেহগর্ভমিতাক্ষরমূ ॥ ৩১ 

উমোবাচ। 
স্বামিন্ন সান্গ্রতঞ্চেতৎ তৃতাসঃ শ্বশুরালয়ে। 
ক্ষোনীয়দামপি গুরো ত্রেলোক্যন্ত কথন,তে ॥৩২ 
তদাবয়ো্নাত্র যোগ্য! বসতির্মে প্রিন্না বিভো। 
ন সস্ভি তব বাসার যোগ্য বৈ ভূমঝঃ প্রভে। ॥ 
ইত্যুক্তঃ শিবা সোহথ ভগবান্ বুষভধ্বজঃ 
তয়াসার্ঘা, বৃষারডে। মধ্যদেশ যযৌ তরামূ ॥ ৩৪ 
বিলভ্য্য সর্ব্বতীর্থ, বৈ প্রয়াগং পাবনং মহৎ । 
দক্ষিণোদধিগামিন্ত! গঙ্গায় উত্তরে তটে। 
বারাণসীং নাম পুর্রীৎ গৌর্য্যাবাসার নিশ্্বমে ॥৩৫ 
পঞ্চক্লোশমিতাৎ রম্যাং সরপ্রাসাদশোভিতামৃ। 
অট্টালকশতৈর্ুক্তামসংখ্যো পবনৈরূর্তামূ। 
নানাতীর্থসমায়ুক্তাৎ নানাজনসম।কুলাম্ ॥ ৩৬ 

ভর্তার নিকটে গমন করিলেন, এবং মাতা যে 
সকল নিন্দাবাদদ করিয়াছিলেন, তাহা গোপন- 
পু্র্বক ম্মেহগর্ত যৎকিকিৎ নিষ্ঠুরবাক্য কহি- 
লেল। ৩০1৩১ 

হে স্বামিন্! এইক্ষণে আপনার এই শ্বগুরা- 
লয়ে বাদ কর! উপযুক্ত হইভেছে না, আপনি 
যখন ত্রেলোক্যবাশী ক্ষুদ্রাশয়বাক্তিগণেরও গুরু 
তখন আপনাকে আর কি নিন্দা করিব %। ৩২ 

অতএব হে বিভো ! আমাদের উভয়েরই 
এখানে বাদ কর! কর্তব্য নহে, হে প্রভে! 
তোমার বায়ষোগ্য ভূমি কি ভূমণ্ডলে নাই ৩৩ 

ভগবান্ বৃষভধ্বজ উমাদেবীর এই বাক্য 
শ্রবণ করত তাহার সহিত বৃষারঢ় হইয়! সতুরে 
ম্ধাদেশে গমন করিলেন। ৩৪ 

তথায় পবিত্রতাজনক, সর্ধ্বতীর্ঘময় আতি" 
শ্রেষ্ট প্রয্াগভীর্থকে লভ্যনপৃর্ধক গৌরীর বাস- 
নিমিত্ত দূর্ষিণ সমুদ্রে গমনশীপ। গঙ্গার উত্তর- 
তটে বারাণলী নামে পুরী নিন্্রাণ করিলেন 1৩৫ 

ও পুরী পঞ্চক্রোশপরিমিত, রমণীয় এবং 
উত্তম উত্তষ প্রাসাদ, শতশত অটালিক! ও 
অসঙ্ঘ্য উপবন, নান! প্রকার তীর্থ ও বহবিধ 
মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া! শোভিত হুইল। ৩৬ 

উৎ্কলখণ্ডমৃ। 

আজ্জয়। ধূর্তটেঃ শুভাং রচিতাং বিশ্ববর্ধণ।। 
পাংনৈঃ লীতলৈর্গাদসলিলৈঃ ক্ষরিতাংহসামূ 1৩৭ 
তত্র মধ্যে পুরে স্বর্ণ-প্রাকারাট্টালশোভিতে । 
বত্ুস্তত্তৈঃ হুঘটিতৈঃ সর্বাশাপরিপুরকে। 
তয়! রেমে পশুপতিঃ শ্রিয়েব মধুহধনঃ ॥ ৩৮ 
সা পুরী বিশ্বনাথেন কদাচিন্ন বিমুচ্যতে । 
অবিমুক্তেতি বিখ্যাত নৃণাৎ মুক্তিপ্রদারিনী। 
পুরাপীন্মনুজাধীশ সেবিতা ভবভীরুভিঃ ॥ ৩৯ 
তত্রোধিতা৷ তদদা গৌরী তেন ভর্তা স্বলস্কৃতা। 
মাতরং পিতরং বাপি ন সম্মার মহখপতে ॥ ৪০ 
এবং বছযুগেহতীতে কৈলাসাদ্রিৎ স জগ্বিবান্। 
আত্মনঃ কোটিলিঙ্গানি তত্র সংস্থাপ্য বৈ প্রভুঃ॥ 
রাজানঃ পালয়ামা্রস্ত/ং পুরী বছশো নৃপ। 
তত্রাপীৎ কাশিরাজাখাঃ পুর! ঘাপরকে যুগে ৪২ 

বিশ্বকশ্নী মহাদেবের আজ্ঞানুসারে প্র 
পুরীকে শুভ্রবর্ণ করিয়া রচন৷ করিয়াছিলেন, 
এবং পবিত্র শুশীতল গঙ্গাজলে তাহাকে ধৌত 
করাইলেন। ৩৭ 

পশুপতি ভগবভীর সহিত, শ্রী ও শ্রীপত্তির 
ন্যায় সেই বারাণমীধামে হ্বর্ণনিশ্মিত প্রাচীর ও 
অট্টালিকা দ্বার হুশোভিত এবং সুনিশ্রিত রদ্ু- 
স্তম্ে চতুর্দিকৃপুর্ণ পুরীমধ্যে রমণ করিতে 
লাগিলেন। ৩৮ 

সেই বারাণসীকে মহাদেব কোন কালেই 
ত্যাগ করিবেন না। তাহ। অত্যাজ্য ও মোক্ষ- 
দায়িনী রলিনাও প্রসিদ্ধ আছে; হে রাজনৃ! 
পুর্ব হইতেই ভবসংসারভীত ব্যক্তির! তাহাকে 
সেবা করিয়া আলিতেছেন। ৩৯ 

তদদানীং গৌরীদেবী পতি কর্তৃক অলঙ্কৃত 
হইয়া তাহার সহিত তথায় বাম করিতেন । হে 
নরপতে ! মাতা ও পিতাকে আর শ্মরণ করি- 
তেন না ।৪০ 

এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে 
গৌরীপতি সেইস্থানে স্বকীয় কোটিলিঙ্গ স্থাপন 
পূর্বক কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে 
বছবিধ নৃপতিগণ সেই পুদ্ীকে পরিপালন 
করিতেম। ইতিপূর্বে ছ্বাপরযুগে কাশীরাজ 



ঘাদশোহ্ধ্যায়ত | 

'শডৃৎ সম্ভোষয়ামাল তপসো গ্রেণ বৈ প্রভূমূ। 
:জরাসন্ধপুরোগানাং রাজ্ঞাং জেতারমচ্যুতমূ ॥ ৪ 
£সংগ্রমে প্রহরিষ্যামীতাভিসংধায় পার্থিবঃ। 
'প্রাঙ্গাতস্মৈ বরং নোহপি পিনাকী পরিতোধিত: 
জেতাদি কংসহস্ভাব্ুং সংগ্রামে তৃমরিন্দম । 

তবার্থে প্রমখৈ; সার্ঘধহৎ যোহস্তে বৃষস্থিভঃ ॥৪৫ 
শত্তারিতি বরৎ লন্ব' প্রমত্তঃ স নরাধিপঃ। 

শঙ্খচনধরং সংখ্যে হরিমাহবত বীধ্যবান 19৬ 
অন্তর্ধ্যামী স ভগবান জ্ঞাত্বা বৃততান্তমীনৃশম। 

চক্রুং প্রস্থাপয়ামাস কাশীরাজন্ত হৃদ্দনে ॥ ৪৭ 
তমুগ্রদর্শনং চক্রং সহআদিত্যবর্চসমূ । 
কাশীরাজশিরস্ছিত্ব! তদ্বলং তাং পুরীৎ ততঃ 
দদাহ কুপিতং রাজন্ বিষেণর।শয়বীর্ধ্যবৎ ॥ ৪৮ 
তদৃষ্ী হমহতকল্ম জুন্ধঃ পশুপতিস্তদা। 

নামে এক নৃপতি তথায় বাস করিতেন, তিনি 
অত্যুগ্র তপস্ত1 দ্বারা মহার্দেবের সন্তোষ 
জন্মাইয়! অভির্পন্ধক্রমে এই বর প্রার্থনা 
করিলেন যে, “সংগ্রামে জরাদন্ধ প্রভৃতি রাজ, 
গণের হননকারী নারারণকে প্রহার করিতে 
পারি? পিনাকীও তাহার প্রতি পরিতুষ্ট 
হইয়া বলিলেন, হে অরিন্দম! "তুমি রণভূমিতে 
সেই কংসারি শ্রীকৃষকে পরাজয় করিতে 
পারিবা। আমিও তোমার সাহায্যাথে বৃষারূঢ় 
হইয়া! গ্রমথগণের সহিত গ্রমন করত যুদ্ধ 

। করিব।” ৪১--৪৫। 
সেই রাজা শড্ভুদমীপে এই প্রকার বর- 

লাভে বীর্ধ্শালী ও প্রমস্ত হইয়া যুদ্ধ ভূমিতে 
শঙ্খচত্রেশারী হরিকে অহ্বান করিতে 
লাগল। ৪৬ 

অতঃপর অন্তর্ধামী ভগনান্ ঈদৃশ বৃত্তান্ত 
জানিতে পারিয়া কাশীরাজের বিনাশ-নিমি্ত 
চক্রকে প্রেরণ করিলেন। ৪৭ 

হেরাজন্! সহত্র হুর্যের ম্তায় ত্জেঃপু্জ 
উগ্রদর্শন দেই চক্র বিষুগর অভিপ্রায়ে বীর্ধা- 

ও কুপিত হইয়া! কাশীরাজের মস্তক ও 
তীয় বল সেই পুরী পঞ্ধ করিয়। ফেলিল॥ ৪৮ 

তদধানীং পশুপতি সেই গুরুতর ব্যাপার 

নত 

গণৈর্ৃতো বৃযারূঢঃ পিনাকী তচুপাদ্ুবৎ 8৪১ 
৩ ও; সুদর্শনং চক্রৎ দগ্ধাতু প্রমথং গণমূ 

শতো: পাশুপাতাস্ত্রং তচ্চকাঝ।লাতসমিভমূ ॥৫* 

পুরা বিষোণর্বরঃ প্রাপ্ত; শস্তুনা ভক্তিতোবিতাৎ 
বলেনাপ্যায়রিষ্য'মি তবাস্তং সংস্মৃতত্বা । 

ময়ি চে প্রতিকূলস্তদু ভবিষ্যতি চ নিশুতমু। 
ঘোরে পাশুপতে ত্মিনস্ত্রে চ বিফলীকৃতে । 

বারাণস্তাঞচ দগ্থাস্াং ভগ ত্রস্তে। বৃষধ্বজঃ। 

তুষ্টাব জগতামাদ্িমনাদিং পুরুষোস্তমম্ ॥ ৫২ 

মহাদেব উব্াচ। 

নারায়ণ পরং ধাম পরমা'ত্বন্ পরাৎ্পর। 
সচ্চিধানন্দবিভব নিরঞ্জন নমোহস্ত তে ॥ ৫৩ 
জগংকারণ সৃষ্ট্যা্ি কর্ম কদৃ্ডণভেগতঃ। 
মায়য়া নিজয় গুপ্ত স্বপ্রকাণ নমোহস্ত তে ৪৫৪ 

পপি শিপ শ পপশীীসপীত ০৭ তাপসী পপ 

দর্শনে ক্রোধাঘিত হইয়া প্রমথগণের সহিত 
বৃষারোহণপুর্র্বক ন্বীয় ধনুগ্রহণ করিয়। 
সতুরই সেখানে গমন করিলেন । ৪৯ 

অনন্তর নুদর্শন চক্র তাহার প্রমথগর্কে 
দ্ধ ও পাশুপত অস্্রকেও দহন করিয়। অঙ্গার. 

সদৃশ করিলেন। ৫০ 
পুরাকালে বিষ, মহাদেবের ভক্তি ছারা 

পরিতোধিত হইয়। বর দিয়াছিলেন ঘে, তোমা- 
কর্তৃক আমি স্মরণী হইলে তোমার অস্ত্রকে 
বলেতে পরিপূর্ণ করিব। কিন্তু তুমি যদি 
আমার প্রতিকূল আচরণ কর, অবে এ অস্ত্রের 
আর তেজ থাকিবেক না, এ ভয়ানক পাশুপত 
অস্ত্র নিষ্ল ও বারাণসী দগ্ধ হইলে বৃধভধ্বজ 
মহাদেব ভয়ে ত্রস্ত হইয়া অনাদি ও জগতের 
আদি পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন । ৫১ । ৫২. 

হে নারায়ণ! তুমি পরম আশ্রয় ও পর- 

মাতম! ও পরাৎ্পর, তুমি নিত্য, জ্ঞান, আনন্দ: 

স্বরূপ এবং নিরঞ্জন, তোমাকে নমস্কার 
করি। ৫৩ 

হে জনৎকারণ! তুমি গুগত্রয়ভেঙগে সৃথটি- 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, তুমি নিজমায়ায় গুপ্ত 
ও ন্বপ্রকাশিত, অতঞ্বক তোঘাকে নমস্কার 
করি। ৫৪ 



ছে] 

নানতর্ব্হিহিশ্চন্তদূরস্থো দিকটাশ্রয়। 
গুরুর স্থিরোহণীয়ান '্থবীয়াংশ্চ নযোহন্ তে 
কোটরশ্চতুরান্তন্ত পরার্ং মম চাতুলমূ। 
বণপাঙ্গবিলাদো'্খং তস্মৈ কলাত্মনে নমঃ ॥ ৫৬ 
একৈকলোমাকলিত বক্ষাগুগবদংভূতমূ । 
মানাতীতং বপূর্ধন্ত তন্যৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫৭ 
স্বকালপরিণামেন বেধদঃ প্রলয়োস্তবৌ | 
মন্বস্তরাদিবটনা কলনায় নমোহত্ত তে ॥ ৫৮ 
সষ্্রোহহং তপসা নাথ ত্বত্প্রভাবামভিজ্ঞকঃ। 
তৎ ক্ষমন্থাপরধং মে ত্রাহি মাং শরণাগতমূ ॥ 
স্ততিমিখৎ প্রকুর্মাণে তস্মিংস্থিপুরদাহিনি। 
চক্ররূপৎ পরিত্যজ্য আবিরাসীগধোক্ষজঃ ॥ ৬০ 
প্রসন্নব্নঃ শ্রীমান শঙ্ঘচ ক্রুগদাধরঃ | 
তাক্ষ/পদ্াঘনগতো বনমালাবিভূষণঃ ॥ ৬১ 

হেক্ধেব! তুমি অন্তঃ ও বহিঃ নহ, অথচ 
বহিঃ ও অন্তঃ এশং দৃরস্থ ও নিকটস্থ; শুক 
ও লঘু; তুমি অতিশয় হুক ও অত্ন্ত স্থূল 
হইয়াও স্থিত আছ, তোমাকে নমস্কার 
করি। ৫৫. 

ধিনি কটাক্ষপাতে কোটি কেটি ব্রহ্ধা ও 
অতুগ পরার্ধদংখ্য আমাকে উৎপন্ন করিয়া 
ছেন সেই কালম্বরূপকে নমস্কার। ৫৬ 

বাহার কলের একএকটী লোমসংখার 
ব্রঙ্গাগুসমুদ্ধয় ধারণ করিয়া পরিমাণ-রহিত 
হইয়াছে, সেই বিশ্বাত্মাকে নমস্কার করি। ৫৭ 

আপনি ব্রহ্মার স্বকীয় কাল পরিপাক 
বারা প্রলয় ও উদ্ভব, এবং মন্বস্তর প্রভৃতি 
ঘটন। করিতেছেন) আপনাকে নমস্কার 
করি। ৫৮ 

হে নাথ! আমি হট হইয়া তপস্তা দ্বার! 
তোমার প্রভাব জানিতে পারি নাই; অতএব 
শরখাগত১, আমারু অপরাধ ক্ষমাপূর্তরক পরি- 
ত্রাণ করুন। ৫৯ 

মহাদেষ এই প্রকার স্ব করিলে মান 
শঙ্খ চক্রগনাধারী বিষণ চতক্ররূপ পরিভ্যাগ- 
পূর্বক আবির্ভূত হইলেম। ৬০ 

তাহার ব্দনম্গুল প্রন; গলে ব্নমাল। 

উৎকলখণ্য। 

হারকুণগুলকেয়রমুকুটািভিরুজ্জল:। 
বামোৎসঙ্গগতাৎ লক্ষ্মী সত্যাং দক্ষিণপার্খগামূ ॥ 
বিভ্রাণ কৃষ্ণজী মুততকা ভ্তদেহৎ কৃপান্ুধিঃ । 
ক্রোধাবিষ্ট ইবোবাচ সভীতিং গিরিজাপতিমূ 

শ্রীভগবানুবাচ। 
কালেনৈতাবতা শস্তো হূর্বদ্ধিঃ কথমাগতা। 
হেতোর্ুর্পতিকীটন্ত ময়া যোদ্ুমুপস্থি তঃ॥ ৬৪ 
কতি বা! মত্প্রভাবাস্তে নে। জ্ঞাত ধূর্জটে তৃষা 
সত্যৎ পাশুপতৎ তেহস্্র হূর্জয়ঞ্চ নুরাহুরৈঃ | 
মৎক্োধরূপং তচ্চক্রমথাপি ক্ষমতে ন যৎ 

৷ মামবঙ্জায় জগতি প্রাণিতি ত্ামূতে হি কঃ টি 
_ তপোভি্বহুভিঃ পূর্ব মচ্ছ্রীরতার্জিতঃ 

সান্প্রতৎ চেচ্চিরং ব্তং গৌখ্যা ার্মহেচছদি ॥ 

| পুরীৎ বারাণদীক্চে়াৎ যদীক্ছসি চিরস্থিরামূ । 

হার, কুগুল, ও কের মুকুটাদ উত্ভ্বগ 
অলঙ্কারে যিনি সুসজ্জিত, তাহার বামপার্ে 
ক্রোড়োপরি লক্ষ্মীদেবী এবং দক্ষিণপার্খে 
সত্যভামা বিরাজমান1) তাহার শরীর নীল 

জলধরের হ্যায় মনোহছর। কৃপাসাগর ভগবান 

অধোক্ষপ্র বেন ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়াতুর 
মহাদ্দেবকে বলিলেন, হে শত! এতকালের 
পর এখন তোমার কেন ছুর্ধদ্ধি উপস্থিত 
হইল? এই কীটন্বরূপ নৃপতির জন্য আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছ ? ৬১৬৪ 

হে ধূর্ডট | আমার যে কত পরিমাণে 
প্রভাব আছে, তাহা কি তুমি জান ন1? 
সত্য বটে, তোমার পাশুপত অস্ত্র হরাহুর 
সকলকেই পরাঞ্জয় করিতে পারে? কিন্তু আমার 
ক্রোধরূপ সেই চক্রকে অবগত হইপ্াও তুমি 
কি ক্ষাস্ত হইলে না? এই জগতের মধ্যে 
আমাকে অবঙ্ঞ।! করিয়া তোমা ব্যতিরেকে 

আর কে প্রাণ ধারণ করিতে পারে ? যেহেতু 

তুমি পুর্বে ব্হতর তপস্ত1 করিয়া আমার 
শরীররূপে উৎ্পন হইয়াছ। 

অতএব সম্প্রতি বদ্দি গৌরীর সহিত চির- 
কাল এখানে তমণ করিতে এবং বারাণসী 

পুরীকে স্থিরতর রাখিতে ইচ্ছ। কর, তবে 



মাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

মন্নাযা ভূবি বিখ্যাতৎ ক্ষেব্রং শ্রীপুরুযোভমমূ ॥ 
দক্ষিণন্তোদধেস্তীরে নীলাচলবিভূষিতমূ। 
দ্শধোজনবিস্তীর্ণৎ যাবছিরজমণ্ডলমূ ॥ ৬৯ 
ক্রমশঃ পাবনং ক্ষেত্রং যাবচ্চিত্রোৎ্পল৷ নদী । 
ততঃপ্রভৃতি যে! দেশো যাবৎ, স্তাদাক্ষিণার্ণব: |৭০ 
পদাৎ পঞ্গাৎ শ্রেঠতমো নীলাজ্িরপবর্গদঃ | 
চতুর্দেহস্থিতোহহং বৈ যত্র নীলমণীময়ঃ ॥ ৭১ 
তক্তোত্তরস্তাৎ বিততং বনমেক'অকাহ্বগমূ। * 
পার্বাত্যা যত্র নিবসনি্ভয়স্িপুরাস্তকঃ ॥ ৭২ 
সঙ্গত] সর্বলোকানাং মন্নিদেশাৎ স্বয়স্তুবা। 
তত্রাপি কোটিলিঙ্গানাৎ রাজত্বমভিষেক্ষযসে ।৭৩ 
সর্ববতীর্থময়ঞে্ছং তীর্থ, যন্মপ্কর্ণিকমূ। 
ইহাহস্কারমুখজ্য ব্রজ তং সপারচ্ছদঃ ॥ ৭৪ 

নারদ উবাচ। 
-তযুক্তে। বানুদেবেন ভ্যন্ঘকো। নতকম্ধরঃ। 

আমার নামে বিখ্যাত যে পুরুষোত্ম ক্ষেত্র 
তাহাতে গমন কর। ৬৫---৬৮ 

উহা দক্ষিণসমুদ্রের তীর স্থলে নীল- 
পর্বতে সুশোভিত ও বিরজমণ্ডল পর্্যস্ত 

, ঘ্শযোজন বিস্তীর্ণ এবং চিত্রোৎপঙ্গানদী 
পধ্যস্ত ক্রেমশঃ পবিত্রতাজনক। 

তাহার পর হইতে দক্ষিণসমুদ্র পর্ধান্ত 
প্রীদেশটীর একপাদ প্রক্ষেপের স্থান হইতে 
অপর পাদ প্রক্ষেপের স্থান পর পর শ্রেষ্ঠ ও 
নীলপর্ববত মুক্তিদায়ক | 

লেই স্থানে আমি নীগকাস্তমণিময় শরীরে 
দেহচতুষ্ট্ন ধারণ করিয়া! আছি। তাহার 
উত্তরাংশে একান্্রামে নুপ্রসিদ্ধ কানন বিস্তৃত 
আছে। হে ত্রিপুরাস্তক! তুমি পার্বতীর 
সহিত তথয ঘাইয়। নির্ভয়ে বাদ কর । ৬৯--৭২ 

সকল লোকের স্থাষ্টকর্ত। ব্রহ্মা আমার 
অনুমতি ত্রমে তোমাকে কোটি-লিলের 
রাজত্ব পদ্দে আভিষিক্ত করিবেন। ৭৩ 

এই কাশীতে সববিতীর্থময় মনিকর্ণিক তীর্থ 
আছেন বপিয়! যে অহঙ্কার তাহ! পরিত্যাগ 
পূর্বক সমুদয় লইয়! তথা গমন কর। ৭৪ 

নার কহিলেন, বাহুদে এই কথা কহিলে 

এ 

কতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রোবাচ মধুহ্দনমূ॥ ৭৫ 
জরীমহাদেষ উবাচ। 

দেব দেব জগন্াধ প্রপন্নার্তিহর প্রভে|। 
তৃদদাজ্ঞাপালনং শ্রেয়; কারণৎ মে জগত্প্রভো ॥ 

যত মুড়তয়া দেব অবলেপঃ কৃতো ময়া। 
তবৈানু গ্রহস্তত্র প্রতো৷ চাঞ্চল্যকারণমূ ॥ ৭৭ 
যদাদিশসি দেবেশ প্রয়াণ, পৃরুষোস্তমে। 
তন্ুপ্ধি কৃত্বা যাস্তামি ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদৎ শিবম্ ॥ 
অভিসন্ধিৎ কুরুঘাদ্য মমানুগ্রহকারণমূ। 

পুরুযোভমোভরৎ ক্ষেত্রৎ তবমেব পরিপালন্ন ॥ , 
যথা পুনর্নেদবশৎ তদ্বিনাশমুপযাস্ততি ॥ ৭৯ 

নারদ উবাচ 

ইথমেতৎ পুর! ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্মিতমূ। 
বলশ্রীসহিতং দেবমর্চয়ন পুরুযোভমমূ ॥ ৮০ 

মহাদেব গ্বন্ধদেশ অবনতপুরর্ধক কৃতাঞ্জলিপুটে 
তাহাকে কহিলেন। ৭৫ 

হে দেব! হে জঙগনাথ! হে প্রভে|! তুমি 
আশ্রিত ব্যক্তির কেশ বিনষ্ট কর, হে জগৎ- 
প্রভে! তুমিই আমার মুলাধার; অতএব 
তোমার অনুমতি পালন করাই আমার পক্ষে 

মঙ্জল। হেত্েব! আমি নির্বুদিতা প্রযুক্ত যে 
অহঙ্কার করিয়াছি, তাহাতে আপনার পু্ঘকৃত 
অনুগ্রহই চাঞ্চল্য প্রকাশের কারণ 7--হে 
ভগবন! আপনি পুক্ুষোত্তমে গমন কপিতে 
যে আদেশ করিয়াছেন, তাহ আমি শিরো 
ধার্য করিয়। সেই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে গমন 
করিব: ৭৬---৭৮ 

অদ্য আগ'কে অনুগ্রহের নিমিত্ত সম্মতি 

প্রদান করন ও পুরুষে সমের উত্তর বিরিজা 
ক্ষেত্রটী আপনিই প্রাতপালন করুন। ধাহাত 
পুনরায় এইরূণ ভব্দীয চক্র দ্বারা তাহকে 
বিনষ্ট কর ন! হয়, তাহ। করুন । ৭৯ 

নারদ কাহলেন, পুরাক্ীলে মহাদেব 
ব্লদেব, লক্ষ্মা ও পুক্রযোত্তমের পু করিয়া 
সন্তে।যোৎপাদনপুর্বক এই ক্ষেত্রটী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন ॥ ৮* 



উৎকলধও7। 

অত্র গাক্ষাহ্মাকানত; স্থাগিতঃ পরমে্িনা। 
বং তত্র ব্রজিষ্যামে| জক্ষ্যামঃ পুরনাশনমূ ॥ ৮১ 
যঙ্েতচ্ছাততবং ক্ষেত্রং 'ভমসো নাশনং পরম । 
রজঃপ্রকালনং শ্রেয়ঃ খ্যাতং বিরিজমণ্ডলমূ ॥ ৮২ 
সন্বোদ্রিক্ততয়া খ্যাত মুক্তিদৎ পুরুষোত্তমমূ। 
যাবস্তান্তানি ক্ষেত্রাণি মুক্তি্দানি শ্রুতানি তে। 
তানি সব্ধধাণি রাজেজ দদতে মুক্তিমত্র বৈ ॥ ৮৪ 
এতৎক্ষেত্রং মহারাজ হুক্ৃতাবিলচেতসাং । 
ন বিশ্বাসপথৎ যাতি রহস্তং চক্রেপাদিনঃ ॥ ৮৫ 

ইক্জছ্য় উাচ 

সাধু তে কথিতং ব্রহ্মন্ ক্ষেত্রং পরম্পাবনমূ। 
যত্রোমাপতিরান্তেহসে। পাবকঃ পুরুযোস্তমঃ ॥ 
অবশ্যৎ তত্র গচ্ছামঃ পন্থা! যদ্যপি বক্রুভূঃ | 
উদ্দিষ্টেষপরি প্রাপ্ত যঙ্দিদং কারণৎ মহৎ ॥ ৮৭ 

পিতামহ ব্রহ্গা সাক্ষাৎ উমাকান্তকে 
এই স্থানে স্থাপিত করেন। আমর! সেই স্থানে 
গমন করিয়! পুররিপু বিষুখকে দর্শন করিব। ৮১ 

এ শেষ ক্ষেত্রচী তমঃ ও রজোগ্ুণকে 
বিনাশ করিতে অতি উত্কৃষ্ট ; তজ্জন্তই উহার 

নাম বিরজমগ্ডল । ৮২ 
পুরুষোস্তম ক্ষেত্রকে সত্ব্ণের উদ্দ্বেক 

মিমিত মুক্তিদায়ক বল! যায়। হে রাজেজ! 
অন্তান্ত যে সকল ক্ষেত্র মোক্ষদায়ক বলিয়া 

বিখ্যাত, সে সমুদয় কেত্রেও এই স্থানে মুক্তিদ্বা 
করেন। হে মহারাজ! এই ক্ষেত্র পাপেতে 

আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিগণের হিশ্বাসপথে উপস্থিত 
হয় না, হৃতরাং চক্রপাণির এই গোপনীয় 
ক্ষেত্র বলিতে হইবে। ৮৩-:৮৫ 

ইন্্রহায় কহিলেন, হে ব্রন্ধন্! আপনি 
অতি সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্র 
পরম পবিত্রতাজন্ক বটে, সেস্থানে পবিত্রতা" 

জনক পুক্ুযোভম ও উমাপতি অবস্থিতি 

বরিতেছেন; অতএব যদি অতি কুটিল পথেও 
যাইতে হয়, তথাপি অবশ্যই আমরা সেস্থানে 
গমন করিব। আমের উদ্দিষ্ট মোক্ষপ্রাপ্তির 
নিষিত সেই ক্ষেত্রই. একমাত্র প্রধান 

৮৬১।৮৭ 

জৈমিনিরবাচ। 
ততস্ত মুনিভূপালো মধ্যাহুসময়ে দ্বিজাঃ। 

প্রাপতুঃ সবলো ক্ষেত্রমেকাঅবননংজ্ভিতমৃ। ৮৮ 

বিনুতীর্থে নৃপঃ স্াত্বা ভীরস্থৎ পুরুযোভ মূ । 
সংপুজ্য বিধিবদ্ যাতঃ কোটাগ্বরমহালয়মূ॥ ৮৯ 

তথারিসমাগাচান্তস্ততপ্রীত্যে সুবহূনি সঃ। 
গঞজাশ্ধনরত্বানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ॥ ৯০ 

৷ দ্বিজেত্যঃ প্রদদৌ রাজ! সাত্তিকৎ ধর্মমাস্থিতঃ | 

লিঙ্গং ত্রিভূবনেশৎ তং মহান্নানেন পুজয়ন্ ৪৯১ 
অতুলাং প্রাতমালেতে বিষোরদৈতদর্শনঃ। 
সতত! প্রণম্য ভক্ত্যাসৌ বীণয়। চোপগাধ্য চ॥৯২ 

কৃতাঞ্জলিপুটো দেব প্রসাদনকৃতোদ্যমঃ । 

অনন্তমনসা তস্থো চিন্তয়ন্ বৃষ্ভধবজমূ ॥ ৯৩ 
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ জ্যম্ঘকঃ পরমেশ্বরঃ। 

সাক্ষানৃপমুবাচেদৎ স্পষ্টাক্ষরপদৎ ঘিজাঃ॥ ৯৪ 

জৈমিনি কহিলেন, অনস্তর সেই মুনি ও 

ভুপাল গৈল্তগণসমভিব্যাহাবে মধ্যাহ ণমরে 

একাআবন নামক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ৮৮ 

অনস্তর নবরপতি বিন্দুভীর্ঘে স্নান করিয়! 

তীরস্থিত পুরুষোত্তমকে যথাবিধি পুজাপূর্ব্বক 

কোটীশ্বর শিবের প্রধান আলয়ে সমাগত 
ূ হইলেন। ৮৯ 

তাহার গৃহদ্বারে সম্যক্ প্রকারে আচমন- 

পূর্বক সাত্বিকভাবে তাহার প্রীতির নিমিত্ত 

ব্হতর গজ, অশ্ব, ধন, বত্ব, ও বস্তু, অলঙ্কার 

প্রভৃতি ব্রাঙ্মণদিগকে প্রদান করিলেন। 

এবং শিব ও বিষ্ণকে অভেম্বদর্শনে সেই 
ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্কে মহান্সানাদিক্রমে পুজা 

করত অতুল প্রীতি লাভ করিলেন। 
রাজা দেব নারাযণকে ভক্তিপুর্ববক স্ব" 

পাঠ, প্রণাম ও বীণ! বাদনপুর্র্বক স্তুতি করিয়া 

বুষভবাহনকে চিন্ত। করণ এক পার্থ কতাজলি- 
পুটে অনন্তমনে অবস্থান করিলেন ১০-৯৩ 

হে ছিজগণ! তৎপরে সেই ত্রম্বক ত্রিভু- 
বন্দী ভগবান পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া 
সাক্ষাৎ নরপতিকে সুস্পষ্টবাক্যে কহিলেন। ৯৪ 



দ্বাদশোহধ্যায়ঃ | 

মহাদেৰ উবাচ । 
ইঞ্জছাম মহারাজ তঁদুশো বৈষবে। ভুবি। 

৭৭ 

সহত্রেন নৃপশ্রেঠস্তদত্তে তরুমছূতমূ ॥ ১০১ 
! দরশয়ৈনং নৃপশ্রেষ্টং ব্রক্মরপমকল্সবমূ 

ুর্লভঃ খলু তে বাহা অচিরাৎ সম্তবিষ্যতি ॥ ৯৫ | চতঅ; প্রতিমান্তেন বিশ্ব কর্খ। ঘটিষ্যতি | ১০২ 

ইতুত্তান্তদ্ধে শু: পশ্ঠতন্ত মহীক্ষিতঃ 
নারদং পুনরাহেদৎ যখাদিস্ং স্বয়ভুবা ॥ 
ত্বৎ কল্প মহাভাগ বাজিমেধ পুরঃসরমূ। ৯৬ 
বিষেণঃ কলেবরে তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্ীপুরুযোজমে 
অন্তর্বর্বণী মহাপুণ্যা বিষ্োহ্দয়সন্নিভ! ॥ ৯৭ 
তল্তাঃ সংরক্ষণায়াহৎ স্থাপিতে। বিষুনাষ্ ধা ৯৮ 
শঙ্খাকতেরগ্রভাগে নীলকণ্ঠোহমাস্থিতঃ। 
দুর্গরা সহ বিপ্রে্দ তত্রেমখ নৃপভিৎ নয় ॥ ৯৯ 
অন্তহিতঃ খন্দিধানীং নীল্রতৃতনুহরিঃ। 
তত্র শ্রীনরলিংহস্ত ক্ষেত্রং কুরু মমাজ্জয়া ॥ ১০০ 
তত্র নঃ সন্গিধো বাঞজিমেধেন যঞ্জতাময়মূ। 

হে ইন্দ্্যয্স মহারাজ! তোমার ন্ায় 
বিষু'ভক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে হূর্নভ; অতএব 
নিশ্য় ভোমার মনোবান। পুর্ণ হইবেক। ৯৫ 

শস্তু এই কথা বলিয়৷ রাজার নক্নপথ 
হুইতে অন্তহিত হইলেন। . 

» পুনরায় নারদকেও বলিলেন যে, হে 
মহাভাগ! স্বয়স্ু যাহ! আদেশ করিয়াছেন, 
আপনি তাহা অশ্বমেধ্যজ্ঞ সম্পাদ্ঘনপুর্ব্বক 
কল্পন৷ করুন । ৯৬। 

সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী বিষ্ণুর কলেবর- 
স্বরূপ, এবং তাহাতে যে অন্তর্ধবেদী আছে, 
তাহ বিষ্ুুর হুদরন্বরূপ, আমি তথায় সেই 
অন্তর্বেদী রক্ষ! করিবার জন্য বিষু। কর্তৃক 
অঞ্র প্রকারে স্থাপিত হইয়াছি। ৯৭৯৮ 

সেই বেদীটার আকৃতি শঙ্ঘের সভায়, 
আমি তাহার অগ্রভাগে হুর্গার সহিত নীলকঃ 
নামে অবস্থান করিতেছি । হে বিপে্ নারদ ! 
আপনি এই নরপতিকে তথা লইয়া 
বাউন। ৯৯ 

সেই নীগ্কান্তময় হরি নিশ্চয় ইন্দানীং 
অন্তহিত হইয়াছেন; অতএব আমার এই 

ৃ 
ূ 
এ 

তাপাম্র তঠিতে ব্রহ্থ। হ্বয়যেবাগমিষাতি ॥ 
যথায়ৎ ক্ষীণপাপঃ স্তাাজি মেবৈ্ধঙ্জন্ হরিমু ১৯৪ 

তিষরবলহঅং বৈ তদত্তে লোকরিষ্যাতি। 
সমস্তজগতাধারং সর্ধাকলুষনাশন্ম্ ॥ ১০৪ 

দ্ারবীৎ তনুমাস্থায় দর্শনাদপবর্গদমূ। 
ন তন্ত চরিত বেত্তি ব্রঙ্গাহৎ তৃঞ্চ নারদ ॥ ১৯৫ 
আজ্ঞানুষ্টানতে। ভক্র্যা প্রসীদতি স কফেবলম্। 
নারদোহুপি মহাদেবং প্রণিপত্য জগদৃগুরুদ ১০৬ 
উবাচ প্রাঞ্জলিরভূত্ যন্াদিষ্টৎ তয়! প্রভো। 
পিতামহোহপি মামিখৎ নিদ্দিদেশান্ত কল্পন্মৃ১০৭ 
পিতামহশ্চ ত্বং নাথ নো ভিন্নঃ পরমাকজুনঃ | 
নৃপতেরস্ত ভাগ্যর্ধিরীদৃশী বত্কতে বিভো। ১৮ 

এই নৃপবর তথায় আমাদের সঙ্নিধানে 
সহঅ অশ্বমেধ্যজ্ঞ সমাধা! করুন। অসস্তর 
উহাকে নির্মল ব্রহ্মরূপ অদ্ভুত বৃক্ষটা দর্শন 

করাও । 

বিশ্বকশ্মা এই বুক্ষদবারা চারিচী প্রতিমুর্তি গঠন 
করিবেন, এবং সেই প্রতিম। গুপিক প্রতিষ্ঠার 
নিমিত্ত তথায় হবয়ং ব্রন্ম। আগমন করিবেন। 

এই নরপতি তথায় সহস্র বমর অবস্থিতি- 
পূর্বক সহত্র অশ্বমেধজ্ঞ ছারা ্রীহরির পুজ! 
করিলে নিষ্পাপ হুইবেন। তদনস্তর নিখিল 
জগতের আশ্রয়, পাপরাশিধিনাশী, দর্শন 
স্বারা অপবর্গধাতা বিষুবকে দারুম়ীমুর্তিতে 
অবলে'কন করিতে পারিবেন। 

সেই হরি-্চরিত্র কি রক্ষা, কি অ.মি, কি 
তুমি, কেহই অবগত নহে। কেবল ভক্তিযোগে 
আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তিনি প্রগন্ন 
হয়েন। নারদও জগদৃগুর মহাদেংকে প্রণিপাড- 
পূর্বক '্রাঞ্জলি হইয়৷ কহিলেন যে, হে প্রনে।! 
আপনি যাহ। আদেশ করিলেন, পিতামহও 
আমাকে এইপ্রকার ইহার কঙ্গনা করিতে 

অন্মতি ক্রেমে সেধানে নরমিংহ দেবের ক্ষেত্র নির্দেশ করিয়াছেন। হে নাধ! আপনি বা 
দিশ্ধাণ কর। ১৭ পিতামহ সেই পরমাত্ব! বিষ হইতে ভিন 



৭৮ উৎ্কলখগ্য্। 

অগোচরোদৌ মনসন্তুয়াপামপ্ানুগ্রহঃ | ঢাগ্ডালায় দদো মুকিং দৃরস্থায়াপি নে! পুনঃ । 
বতগ্রীমজেন তরণং তবান্বেরপি হুন্কৃতামু॥ ১৭৯ আগন্ায়াতিগকতায় শ্রোত্রিয়ায় পুরা বিভুঃ ১১ 
অচিন্ত্যমহিম। হেষ ভগব'ন্ ভূতভাধনঃ। মায়াভির্বঞয়েৎ ত্বাং হি পিতামহমপি প্রভুঃ। 
ন বুদ্ধিগোচরে ভকতির্াবত্য। গ্রী্ঘতে হাম ১১০ তিঠস্তি হুঃখবভ্লাস্তপোরভির্দেহবনধনা; ॥ ১১৬ 
চিত্রমন্ত্র তু তিঠস্তি দেবা নরবরাদ্ধিভিঃ। গোতমাদা] তরন্চর্যানিষ্ট কল্লান্তবাসিমঃ। 
ক্ষুড্রোহপি লগ্ভতে মুক্তিমনায়াসেন কর্মণ| ১১১ ঈদৃক্তাতৃক্পরিচ্ছেদ-গোচরৎ নাস্ত চেষ্টিতমৃ১১৭ 
গ্রবোপজীবা গোপ্যস্ত। ব্নচারিগুহো ফিতাঃ। । বাবনায়েন বহনা কালেন মহত তথা। 
অরপ্যজীবনাঃ প্রাপুর্ুক্তিং কামোপতোগতঃ১১২ ' নির্নেতুং শকাতে নান্ত চরিতং হা নুমেধসা ১১৮ 
ক্রনথগ্গিরস্তরং প্রাপ শিশুপালঃ সভান্তরে।  : উপায়া বহবঃ সস্ভি যে শান্ত্রপরিমিষ্টিতাঃ । 
ব্যাধে। হাদয়মাবিধ্য গতিং প্রাপ লহব্রভাম ১১৩: বিদুষাং মোচনারেহ বহুশস্তে যতস্তি 'বৈ & ১১৯ 
ব্তরাকর্ধং গৃহং নীতা! কুজিনী বুড়ুজে পুরা ।  : সর্কেধামুমোপায়ো বমতিঃ পুরুযোভ্তমে। 
যং ধ্যানলর়মাপক্গা লভন্তে স নুরন্থিয়ং ॥ ১১৪ ; অবশ্ঠৎ স্বামিসাযুজাৎ প্রাপয়েত ক্বসখা। যখ। ১২০ 
5 77755 | তদেনং মানসিনৎ প্রাতৃমূপায়ে। নাস্তরায়কঃ। 

মহেন, তননিমিস্ত এই নৃপতিরও ভাগা সম্পন্তি । 
| | স্বয়ং বিধায় হরিণ জেত্রবাসঃ নুরক্ষিতঃ ॥ ১২১ 

ঈীতৃলী হইয়া উঠিয়াছে। ১১১০৮ 
ূ হ ত্রবাসঃ হুর 

আপনাধের (ব্রহ্ধা। বিতু শিব ) দেবত্রয়ের | 77777777777 
বুগগৎ অনুগ্রহ মনের অগোচর বলিতে হইবে, | পুর্ববাকালে তিনি দূরস্থিত ঢাগালকেও 
বাহার প্রসঙ্তে হুক্কৃতিশীল বাকিরা ভবসাগর- | মুক্তি দান করিলেন। কিন্তু আসন্ন ও অতি 
তরণে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ৷ ভক্ত শ্রোত্রিয়কেও বঞ্চনা! করিয়াছেন। ১১৫ 

ভূতভাবন ভগবন্ধিষ্ুর মহিম! অচিস্তনীয়। | সেই প্রভু মায়ান্বার আপনাকে ও পিতা- 
তিনি যে প্রকার ভক্তিতে প্রীভিলাত করেন, । মহকে বঞ্চনা করেন, গ্োতমাদি ধবিগণ ব্রক্া- 
ভাহ।ও নুদ্ধির বিষয় হয়না। কিআশ্র্ধা!) চর্ধ্য অবলম্বনপুর্ধধক তাহার তপস্তা করেন, 

দেখ, কত কত দেবগণ ও প্রধান প্রধান নরগণ । অথচ তত্বারা ব্ছুঃখনিলয় দেহবদ্ধনধারণে 

এই ভুবনে অবস্থিতি করিলেও অতি ক্ষুদ্র কঙ্গান্তবাসী হইয়! আছেন। অধিক কি 
ব্যক্তি অনাদ্নামে কর্ম দ্বারা বিফুসস্তোযোৎ- | বলিব, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও দীর্ঘকাল 
পাদনপুর্ধ্বক মুক্তিলাত করিয়াছেন। ১১১১১ | পত্যস্ত চেষ্টা বরিয়াও প্রভুর চরিত্রনি্ণয়ে 

সেই সকল গব্যোপজীব্য গোপিকাগণ | শক্ত হন না ১১৬--১১৮ 
পর্ণকুটীরাদিতে অবস্থামপুর্বক অরণ্যে ফলমূল | বদ্ধিও জ্ঞানিগণের মুক্তির নিমিত শাস্টোক্ত 
ছার! জীবন ধারণ করত একমাত্র কামোপভোগ । যে বহুবিধ উপায় রহিয়াছে, তাহ দ্বারা মোক্ষের 

দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ১১২ পথ অনুসরণ করা ধায়, তথাচ সেই সমুদয় 
ছু্দীস্ত শিশুপাল নিরন্তর ড্রোহ প্রকাশ : উপায় অপেক্ষা! একমাত্র পুরুযোত্তমক্ষেত্রে বাদ 

করিয়াও াহাকে সভা মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া- | করাই প্রধান উপায়; এই উপায়টা শ্বকীয় 
ছিলেন। ব্যাধও জুপয় বিদ্ধ করিয়াও অতি সখার স্তায় নিশ্য়ই স্বামি-সাধুদ্য--অর্থাৎ 
হুর্নভগততি লা করিল। ১১৩ (বিষু সাযুজ্য ) লাভ করিয়া দেন), অতএব 

ুর্্বকালে কুজী বন্থাকর্ধণপূরর্বক গৃহে মায়াবী বিস্ুকে পাইধার নিমিত্ত এই এক 
লইয়া উপভোগ করিতে সমর্থ হইল. কিন্ত বিশ্বশূন্ত উপায় রহিয়াছে । হরি, স্বয়ংই 
হুরন্্রীর। ঘাবজ্ীবম নিরন্তর ধ্যান করিয়াও ক্ষেত্ররূপ বাসস্থান নির্্মাণপুরর্বক অতি যত্ের 
তাহাকে প্রাপ্ত হন নাই । ১১৪ সহিত রক্ষা করিতেছেন, এইক্ষণে ইছ্যু 

০০ সির 



প্রেয়োধশোক্খ্যায়ত | ৭৯ 

ইন্জহায়প্রলঙ্গেন জায়তে সার্বলৌকিকঃ। মনঙ। বচসা বিষু্ নীবাচলমিষাসিনমূ। 
তদাজ্ঞাপয় দেবেশ গৃহীতৈনং বলা্িতমূ ॥ ১২১ চিন্তন কীর্তন বিগ্র। জগাম স্গিধিং ছরেঃ +২৮ 
উপত্যকায়াৎ ষংস্থাপ্য দীক্ষিত মহাক্রুতৌ। | ইতি উৎকলধণ্ডে ঘাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
আগমিষ্যামি পাদাজ-সমীপন্তে বৃষধ্বজ ॥ ১২৩ 

জৈমিনিরধাচ। ূ 
তথেত্যুত্কা মহাদেব: ক্ষণাদস্তর্দধে মুনে। ৷ ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ। 
দোহপি রাজ্ডে! রথে তিষ্টন্ প্রযযো জেত্রমুতমম । মু উচুঃ। 
দেতীয়েহস্থি কপোতেশ-স্থলী মাসেদিবান্ নৃপ:। 1 -কপোতেশস্থলী স। হি কথং খ্যাডা মহামুনে। 

[ 

1 
দীর্ঘায়ামদমাযুক্তাং জলধারদ্রমাকুল[ং ॥ ১২৪ । কো বা কপোতঃ কশ্চেশ এভন! বক্তুমর্লি ॥ ১ 
বিশ্বেশ; পুর্ববসীমায়াং সমুদ্রতট মাস্থিতঃ | ৃ জৈমিনিরবাচ। 
দেনাবাসার যোগ্যৎ তাং মন্ত্রিণ! সন্লিবেদিতাম পুর! কুশস্থলী সা হি আসেবা| সর্বস্তভিঃ | 
যবাস্থানং খাযোগ্যৎ স্থাপয়িত্ব। নুপোতভমঃ। ৷ তীক্ষধারৈঃ কুশাগ্রৈশ্চ পরিতঃ কণ্টকৈশ্চিত| ॥২ 
বিশ্বেশ্বরং কপোতেণং নমস্কৃত্য প্রপৃজ্য চ॥১২৭ ; নিস্তরর্ণিজ্জপাধারা পিশাচবসসতির্ধধা ॥ ৩ 
রথমাস্থায় মতিমান্ সহিতো ব্রহ্মসথুন। | বথাপুর্ব্বং '্ডগবতে' নান্ে। দেবে হি পৃজ্যতে। 

| পুজা: স্তামহমপোবৎ শ্রদ্ধা সীছুর্জটে তব! ॥ ৪ 
পপ পাপ 

শপ পপ পপ পপ সপ ০ সপ ০ 

ন্রপালের প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রটী কল লোকেরই ২ শী 
বিদ্বিত হইতেছে । ও কীর্তন করিতে করিতে হরিসনিধানে গমন 

অতএব হে দেবেখর বৃষধ্বজ! আপনি করিলেন। ১২৪-১২৮ 
অনুমতি করুন, আমি ইহাকে সসৈন্তে সেই | ছাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 
নীল পর্বতের উপত্যকাড়ু মিতে সংস্থাপনপূর্ব্ 
মহাষজ্জে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় শ্রীচরণ- 
সমীপে আগমন করি। ১১৯__১২৩ ূ মুগিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জৈমিনে! 

(পৈমিনি কহিভেছেন) সেই -দেবদেব সেই কপোত্ডেশস্থলী নামষ্টী কিজন্ত বিখ্যাত 
মহাদেব নারদকে অনুমতি প্রদান করিয়! ূ হইল এবং কপোত ও তাহার ঈশই ৰ!কে? 
তাহার সমীপে সহল! অন্তর্ধান হইলেন। এবং | এ সকল বিষয় আপনি আমাদিগকে বলুন। ১ 
সেই খধিও রাজরথে আরোহপপুর্বক উত্তম | জৈমিনি বণিলেন, পূর্ব্বকালে একটা 
্ষব্রধামে প্রয়াণ করিলেন। দ্বিতীয় দিবদে | সুপ্রসিদ্ধ কুশস্থলী ছিল, উহাতে সকল অন্তই 
তাহারা কপোতেশ্বর শিবের ভবনে উপনীত | বাগ করিত, অতি তীন্কধার কুশীগ্র এবং বত 
হইলেন, এই স্থলটী দীর্ঘ ও প্রশস্ত এবং বিবিধ কণ্টক দ্বারা  স্থলীটার চতুর্িক্ বেষ্টিত ছিল' 
বৃক্ষশ্রেণী ও জলাশয়দমুহে অতি মনোরম। উহাতে বৃক্ষ ও জলাশয় ছিল না; পিশাচগণের 

উহার পুর্ব্বমীমায় সমুদ্ূতটে বিব্শ্বর নামে বাসযোগ্য স্থান বলিয়া বিধেচন। হইত । ২। ৩ 

এক শিব আছেন; হে দ্বিজগণ ! ' রাজমন্ত্রী এ একদা দেবেশ্বর ধুর্জটি মনে এই অদ্ভি- 
স্থানের খৈস্কনিবাসযোগ্যতা আব্দেন করিলে লাষ করিলেন যে, যেন একমাত্র ভগবান 
নরবর যথাযো গ্যন্থানে সকলকে স্ব স্ব মর্ধ্যাদা* ব্যতীত পুর্বে আর কোন দেব তাই পু ছিলেন 
হূসারে সংস্থাপনপুরর্ক কপোতেশ মামে না, আমিও এখন সেইরূপ পুজনীয় হইব। 
বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার ও সম্যক পুজা করিয়া মহাদেব এই প্রকার চিস্ত! করিয়া সেই বিস্তর 
ব্রহ্মপুত্র নারদের সহিত রথারোহণে মনো ভক্তিব্ষিয়ে এইরূপ সংকল্পপূর্ধক মনোনিবেশ 
বাক্যে সেই নিলাচলনিবাধী বিষুদকে চিত্তন করিলেন। ৪ 



৮৩ 

চিন্তয়মিতি ততৈৰ বিষোর্ডকৌ মনোগধৎ ॥ ৫ 
সর্ধবনিবি্ষয়ে দেশে স্থিতাহং নিপ্পরিগ্রহঃ। 
হুমহতপ আস্থা ভে'ষয়িষ্যামি তং হরিমু। 
কিংবা দেয়ং রমেশায় ভ্ভতিঃ ক শারঙ্গাপজেঃ। 
সর্কাব্রন্াগডনাধন্ত কি ণমূ ॥ ৬ 
তশ্সিযলাবাহ্বস্তৃনামুপযোগোহত্তি ভন্ত বৈ। 
অন্তর্ধাগৎ সমাস্থায় নির্ব্যলীকেন চেতসা। 
ভক্তেভা আত্মপদ্ং চরাচরগুরুৎ হরিমূ। 
আরাধরিয্যে সর্বষাৎ পুজ্যঃ স্তাৎ তত্প্রসাদিতঃ 
ডত ইত্যভিসন্ধায় ঘধৌ পুণ্যাং কুশস্থলীমু। 
সমীপে নীলগোত্রস্ত সর্ববদন্দৃবিবঞ্জিতাম্ ॥ ৮ 
তত্র তেপে তপতী ব্রং বায়ুভক্ষ্যে মহেশ্বরঃ ৷ 
কপোত ইব হৃক্ষোহভূদইমুর্ভিরপি প্রভু; ॥ ৯ 
ততঃ গ্রদক্গে! ভঙ্গবান্ শরশ্বর্ধ্যং প্রদদৌ তদা। 
যেনাত্বৃতুলাঃ সঞ্জাতঃ পুজাসম্মাননাদিযু ॥ ১০ 

আমি অপরাপর আকাক্র! পরিত্যাগ পুরঃ- 
গর বিষয়শৃন্তদেশে অবস্থান করিয়া একমাত্র 
মহুতী তগন্তা অনুষ্ঠান-দ্বারা দেই হরিকে সন্তু 
করিব । ভিনি শ্বয়ং লক্ষমীপতি, অতএব তাঁহাকে 
দেয় বন্ঘই বাকি? তিনি স্বঘ্নং বাকৃপতি, 
তাহার স্তুতি করিবই বা কি? এবং তিনি 
সমুদয় বরন্ধাণ্ডের ঈশ্বর, তাহার অন্তই বা কি 
আর তুষ্টির কারণ ? অতএব ভগবানের সস্তো- 
ষের কারণ যে অন্তর্ধাগ, ভাহাই একচিত্তে 
আগুয় করিয়া ভক্তগণে আত্মসমর্পক সেই 
চরাচরগুরু হরির আরাধন! করিব, তাহাতেই 
আমি তাহার প্রপাদে সকলের পুজনীয় হইব। 

অনস্থর এইরপ স্থির করিয়া তিনি নীল- 
পর্ববতমন্নিহিত বিরোধশুহ্য পুগাডূমি কুশস্থলীতে 
উপনীত হইলেন। ৫--৮ 

মহেশ্বর তথায় বায়ুমাত্র ভোঙ্জনপুর্র্বক তীব্র 
তপস্ত। করিতে লাগিলেন। এই স্কুলমৃশ্ট অষ্ট- 
মুর্তি হইয়াও তদদানীং তপস্তায় কপোতের স্তায় 
হুন্থা হইয়াছিলেন। তৎকালে তাহাতে ভগবান 
প্রসন্ন হইয়। শিবকে এমন প্রশবর্্য দান করি- 
লেন, যাহাতে পুজা ও সম্মানাি সমুদ্ধায় 

উৎকলখণ্ডয্ । 

তগঃপ্রভাবাতস্তাসীৎ স্থলী বৃদ্দাবমেপমা । 
সরভ্তড়াগদরসীনদীভিঃ শোভিতাস্তরা ॥ ১১ 
নামাক্রমৈর্লতাভিস্ট সর্যরভূফলপুষ্পকৈঃ। 

নানাপক্ষিগণাকীর্ণা সর্বজস্তহৃখাবহ!। 
কপোতস্দৃশো জাতো যত স তপসা শিবঃ। 

 মুারেরাজ্জর়া যত্র কপোতেশ্বরতাং গতঃ ॥ ১২ 
৷ জ্দাজ্ঞয়াহত্র বদতি মৃড়ান। ত্রান্থকঃ সঙ্গ! ॥ ১৩ 
যেহচ্চয়ন্তি কপোতেশং স্বস্তি প্রণমস্তি চ। 
বিধৃতকলাষাস্তে বৈ প্ররাস্তি পুরুষোত্তম্ ॥ ১৪ 
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বিন্বেশমহিম ছিজাঃ ॥ ১৫ 
পাতালবাদিনঃ পুর্ব্বং দৈত্য। ভিত্তা মহীতলমূ । 
উপদ্রবস্তি ভূর্নোকৎ ভঙ্ষয়স্তি জনাংস্তথা ॥ ১৬ 
ভারাব্ভারণার্থায় দেবকীগর্ভ দত বঃ। 
পালয়ামাস পৃথিবীং যদ্বা স ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৯৭ 

চা তু 

প্রভাবেই কুশস্থলী বৃন্দাবনসদৃশ এবং সরোবর 
ভড়াগ ও নী ঘারা সুশোভিত এবং নানাবিধ 
ভর্তা, সমস্ত খতুজাত ফল পুষ্প, মধুমত 
ভ্রমনিকরের ঝাঙ্কার, ও বিবিধ বিহলমকুলে 
পরিপূর্ণ হইয়া সর্ধ্বপ্রাণীর হুধজনক হয়েন। 

শিষ তগপন্তা দ্বারা কপোতের হ্যায় হৃক্ষ্ম, 
শরীরী হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত মুররিপুর 
আজ্ঞাক্রমে “কপোতেশর' এই আধা! লাভ 
করিলেন, এবং তাহার অনুমতিতে সর্বদাই 
মৃড়ানী সমভিব্যাহারে মৃূড় দেব এখানে অবস্থান 
করিতেছেন। যাহারা কপোতেশ্বর শিবকে 

অর্চনা ও স্ততি প্রণতি করেন, তাহার! নিষ্পাপ 

হইয়া! পুরুযোত্তমগমনে সমর্থ হন। ৯---১৪. 
হে দ্বিজগণ! আরও বিন্বেশ্বর শিষের 

মহিমা! বলিতেছি শ্রবণ কর, পুরাকালে যে 

সময়ে পাতালবাসী দৈত্যগণ মহীতল ভেদ 
করত ছ্বার নির্মাগপুর্বক ভূর্লোকে আসিয়। 
বিবিধ উপদ্রধলহকারে জন্লমুহকে ভক্ষণ 
করিতে লাগিল, সেই সময়ে ভগবান ভূছার 
হরণ মিমিভ দৈবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 

ঠাহার সতবশ লাস্ভ করেন, মহাদেবের তপঃ* | পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ১৫--১৭। 



অয়োধশোধধ্যায়ঠ | 

ধাদবৈঃ পাণ্ডবৈঃ সার্বং যন তংস্থলমাগত্তঃ। 
তীর্থরাজন্ত মগিলে ন্নাতা তং নীলমাধবমূ । 
দূরাৎ প্রণম্য মনসা দৈত্যদ্বারমুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥ 
ৃষ্টা তন্বিবরং ঘোরম প্রবেশ্াস্ত মানবৈঃ। 
রন্ত্যা স যোহয়ন্ লোকান্প্রথয়নৃপুজাতাংশিবম্ 
বৈশ্বং ফলং সমাদায় তত্রাবাহা ত্রিলোচনমূ। 
পৃজযিত্বা পুরারাতিং তুষ্টাবান্ধকনাশনম্ ॥ ২০॥ 

শ্রীভগবানুবাচ। 
নমস্তে তরিগুণাতীত গুণত্রয্নবিভাগকৃৎ। 

্র্ীময়্রযাতীত ত্রিকালজ্ঞানিনে নমঃ ॥ ২১। 
শশিহৃ্ধ্যাগসিনেত্রায় ব্্ষণ্যায় বরাঝ্মনে 
অঙ্টৈ্বর্ধ'নিধানায় তুভ্যমষ্টাত্বনে নমঃ ॥ 
যন্ত রূপং তমঃ প'রে তমোনা শন মধ্য । 

একদা তিনি যাদব ও পাগুবগণের সহিত 
মেই স্থলে (ক্ষেত্রে ) উপস্থিত হইয়া ভীর্থরাজ 
সমুদ্রের জলে স্লানানম্তর সেই নীলমাধবকে 
মনে মনে প্রণাম করত সেই দৈত্য দ্বারে 
উপস্থিত হইলেন। দেধিলেন, দৈত্যদিগের 

দ্বারবিবয়টা অতি ভয়ানক, উহাতে মানবগুণের 
প্রবেশে সাধা নাই; সুত্রাঁই তিনি লোক- 
দিগকে ভ্রান্তি দ্বার। মোহিত করিয়া এইটীই 
প্রকাশ করিলেন যে, এইস্থানে দেবদেব শিবকে 
পুজা করিতে হয়। ১৮। ১৯ 

অনস্তর একটা বিস্বফল আনয়ন করত 
ত্রিপুর ও অন্ধক-দৈত্যনাশক ত্রিলে'চনকে 
আবাহনপুব্বক তাহার সবার! পূজা করিয়া স্তব 
আরত্ত করিলেন যে; হে শিব! আপনি ব্রিগ্ুণ- 
রহিত, অথচ গুণত্রয়কে বিভাগ করিয়াছেন। 
আপনি দেবত্রয়রূপী, অথচ ব্দে বাছা; এবং 
আপনি ভূত ভবিষাৎ বর্তমান এই কালত্রয়ের 
জ্ঞাতা, আপনাকে নমস্কার করি । ২০। ২১ 

হে” শিব! চন্্র, হুর্ধা ও অগ্নি, ইহারা 
আপনার নেতরত্রয়) আপনি ব্রঙ্গণ্যত্বরপ ও 
পরমাত্মবা; আপনি অনিমাদি অষ্টৈব্ধের 
ঈীশ্বর, এবং আপনি এই পৃথিষ্যাদি অষইমুর্তি 
ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। ২২ ূ 

৯ 

অজ্ঞানানাং তমস্ছিন্নং ভ্মৈ বিউমনে নমঃ ॥২৩ 
এবং দ্মাত্বনাতু।নং সত্ব! স ভগবান্ প্রভূঃ। 
তলত প্রসাঙাদিবরং স্বপ্রবেষ্ঠামনৃষ্থাত ॥ ২৪ 
তেন মার্গেণ পাতালাৎ স্টলন্ঠোহভ্যমমৎ, প্রঃ 
হত্বা তত্র বলোদগ্রান দৈত্যান্ ভারাবতারণঃ ॥২৫ 
পুনরাগত্য শব স্থিত্বা স বৃষ্ভধ্বজম। 
সম্পৃজা ভগবান হ্বার-রক্ষায়ৈ স্থাপয়ন্ শিবমূ ২৬ 
ইদমাহ মহাবুদ্ধির্ভক্িবন্তে! গদাধরঃ। 
ূর্জটে তি প্রাস'দে রুন্ধানোহসরনির্গমমূ॥ ২৭ 
তৃদত্যঃ কঃ ক্ষমঃ শত্তে। কর্ধ রবলনাশনে। 

৫২ 
স্থাপরিত্া মহাদেবং ততে। দ্বায়বভীং যযৌ ॥ ২৮ 
ততঃ প্রভৃতি বিন্বেশঃ পৃথিব্যাং খ্যাতিমাগতঃ। 

লা পন ৭. পপ পক পস টসত। 

তমোগুণের পারে অবস্থিত, অথচ ভমোগ্জণ- 

নাশক, হুতরাং অজ্জানজনের শমশ্ছে্গক, 

তমোবিরহিত 'মাপনাকে নমস্কার করি। এই 
প্রকারে সেই প্রত ভগবান আপনাকে আপনি 
স্তব করিয়া সেই শিবরপী বর্গের অনুগ্রহে 
উল্লিধিত বিব্রটী স্বকীর প্রবেশযোগ্য হইয়াছে 
দেখিলেন। ২৩। ২৪ 

প্রড়ু দেই পথ দ্বারা সপৈম্ত পাঁতালঙলে 
অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় বলম্র্পিত দৈত্য- 
গণকে বিনাশ করত ভূভার লাতব করিয়া 
পুনরায় লেইস্থানে আপিয়া অবস্থানপুরর্ধক 
বৃষধ্বজকে পুজ| করিলেন। ২৫। ২৬ 

এবং সেই দ্বার অবরোধের নিমিভ প্রাসাদ 
নিম্মাপপুর্ব্ধ ভগবান মহাদেষকে তথায় 
স্থাপনা করিয়৷ ভক্তিবশ্ত মহাবুদ্ধি গদাধর 
এই কথা বলিলেন যে, হে ধূর্জটে! আপনি 
অহ্রগণের এই নির্গমপথ খধরোধপূর্ববক 
এই প্রাসাদে অবস্থান করুন। ২৭ ৭ 

হে শস্তে! কর্কৃরবলবিনাশে আপনি 
বতিরেকে কে আর সমর্থ আছে? ভঙগখান্ 

হুধীকৈশ ভূতভাবন ভবানীপতিকে এই প্রকার 
স্থাপন করিয়া দ্বারবতী পুরীতে গমন 
করিলেন। ২৮ 

দেই অবধি পৃথিবীমধ্যে বিশ্বেশ্বর মহাদেব 
হে শিব! আপনার স্বরূপ অব্যয় ও বিন্বেখবর নামে খ্যাতি লাত করিলেন, দ্বিজগণ ! 



৮২ 

পুর্্বাবধি স বিজ্ঞে্ঃ ক্ষেত্ররাজন্ত ভো দ্বিজাঃ ॥ 
তং দৃষ্টা পাপহস্তারং মৃড়ানীপতিমব্যয়মূ 
সর্বধান্ কামানবাপ্রোতি বিপত্তিং ছৃস্তরাং জয়েৎ 
কপোতবিন্বখবরয়োর্মাহাস্ম্যং কথিতস্ত ৰঃ। 
অভ্তঃ পরং ভে। মুনয়ঃ কিমন্তন্ছে তৃমিচ্হথ ॥ 

ইতি ভ্রীউৎকলখণ্ডে ভ্রয়োদশোহধ্যায়ঃ। 

চতুদ্দিশোহধ্যায়ঃ | 

মুন উচুঃ । 
রথমাক্ুহা তো ধাতৌ যদ। নারদপার্ধিবো । 
ক যাতে) চত্রতুঃ কিংবা তন্নো বধ মহামুনে ॥ ১ 

জৈমিনিরুবাচ। 
সার্ধঝ বিদ্যাপতিনা পুরোহিতকনীয়সা। 
ক্েত্রান্তে নীলকঠন্ সমীপমুপজগ্মাতুং ॥ ২ 

এই বিব্বেশ্বর শিষ ক্েত্রধামের পূর্বসীম। 
অলঙ্কুড কারয়। আছেন। ২৯ 

জনগণ সেই পাপহস্ত। অব্য মৃড়ানী- 
পতিকে দর্শন করিলে হুস্তর বিপৎসাগর 
উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্ধয় অভিলিত লাভ করেন। 

এই আমি তোমাদ্িগের নিকট কপোত 
ও বিন্বেশ্বরের মাহাক্য কীর্তন করিলাম। হে 
মুনিগণ! অতঃপর তোমর। আর কোন্ বিষয় 
শ্রবণ করিতে অভিলাধী হইয়াছ ? ৩০1৩১ 

ভ্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩॥ 

মুনিগণ জিজ্ঞা। করিলেন,--হে মহামুনে 
জৈমিনে যৎকালে মেই নরপতি ও নারদ্বি 
বথারোহণপুর্ধ্বক প্রয়াণ করিলেন, তদ্দানীং 
তাহার] কোথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
কি কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন, তাহ আম.. 
দিগকে বলুন ।১ 

জৈমিনি কহিলেম, তাহার! সেই পুরো- 
হিতানুজ বিদ্যাপতির সহিত ক্ষেত্রধামের 
সীমায় নীলকঠের সিকটর্তিহলে উপস্থিত 
হইলেন। ২ 

উৎকলখগমূ 

হুর্মিমিভমভূন্মার্গে ব্রজতোহস্ত মহীক্ষিতঃ। 
বামাক্ষিভূজযোঃ সার্ঘৎ ক্কুরণক্ মুহুঃ॥ ৩ 
তত নৃপশার্দুলে! বিষাদমুপসেদিবান। 
পপ্রচ্ছ কারণঞান্ত সর্ববজ্ঞাননিধিং মুনিমূ ॥ ৪ 
অব্যাহতং মে সাভ্রাজ্যং শাস্তৎ ক্েত্রোতমন্তিদমূ 
ঘর্শনার্থৎ মাধবন্ত যাতেরং তু শুন্তাবহা ॥ ৫ 
অকার্ধ্যৎ মে ভবেদদ্য কিং মুনে যাহি তত্বঃ। 
স্পন্দতে বামনেত্রং তু ক্ষুরতে তু ভূজোহসকৃৎ। 

তদ্ছত! নারদ; প্রাহ ভাবিকার্ধাঞ্চ সৃচয়ন্। 
শ্রাবন কুশলৎ বাক্য যহুক্তৎ পদ্মযেনিনা ॥৭ 

নারদ উবাচ। 
মাতৃঘ্বিবাদস্তে ভূপ অবিষ্নৎ প্রায়শঃ গুভমূ। 
বিদ্বান্তে চ শুভং পুৎসাৎ পুনর্ভাগ্যবতাং নৃপ॥৮ 
সত্যং ত্বং দার্ববভৌমোহলি ক্ষেত্রংবিধোর্বপুন্তিদং 
সম শা জপ আপা 

রাজার গমনসময়ে পধিমধ্যে কতকগুলি 
ছুনিমিত্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তৎকালে 
বামচন্কুঃ ও বামধাছ একদ! স্পন্দিত হইতে 
লাগিল। নৃপবর তাহা দর্শন করিয়া ক্যা 
প্রাপ্ত হইলেন এবং এই ছুমিমিত্তের কারণ 
কি? ইহ সর্বব-জ্ঞান-সম্পন্ন মুনিবর নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩1৪ 

হে মুনে! আমার সআ্রাজ্য অব্যাহত 
আছে এবং এই ক্ষেত্রোততম শান্তভাবে অবস্থিত - 
দ্েখিতেছি, অপিচ মাধবদর্শনার্থ 'যে ধাত্র! 
কর। হইয়াছিল, তাহাও ত শুভশ.সিনী বলিয়া 
প্রতীত হইয়াছিল বটে, তবে এখন ইহাতে 
কি জন্ত কি অনিষ্ট না জানি ঘটিবেক, তাহা 
আপনি যথার্থরূপে বর্ণন করুন। ৫1৬ 

নারদ ইহ! শ্রবণাস্তে ভাৰি কার্ধ্য সুচনা 
করত ব্রহ্ষা যাহা কহিয়াছেন, দেই কুশল 
বাক্যের সহিত কহিতেছেন। হে ভুপ! 
আপনি বিষণ্ন হইবেন ন।। শুভভ্াধ্য প্রায়ই 
বিদ্বদ্কুল, অতএব ভাগ্যবান পুরুষদ্দিগেরও 
অগ্্রে বিদ্ব উপস্থিত হইয়া পুনরায় শুভ জঙ্গি 
গাকে। ৭৮ 

সত্য বটে, আপনি সকল সাআজ্য দুখে 
রাখি্সছেন এবং এই ক্ষেত্রও বিসুশরীর 



চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | 

যাতা! চ তে বার্থেরং সোহত্তর্ধানমুপাগমৎ ॥ ৯ 
এষ বিদ্যাপতিধিপ্রো! দিনে যস্মদ্দদর্শ তমু। 
সায়ংকালে ততোহন্তেছাঃ শ্বর্ণবালুকয়াবৃত্তঃ। 
ঘযৌ পাঁভালনিলয়ং মর্তঃলোকে নুহ্র্ণতঃ ॥ ১০ 

জৈমিনিরুবাচ 
তচ্ত্বা ঘোরবচনং বস্তরাতাতসমং নৃপঃ। 
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে নিঃদংজ্ঞোহসৌ দিজোত্তমাঃ১১ 
তৎ তথা পতিতং দৃ্টা পুরেহিতপুরোগমাঃ ।, 
দিগ্ধাঃ সথায়ঃ সর্ব তে হাহাকারমূপাড্রবন্ ॥১২ 
কপূরণীতলং বারি মুখে সি! পুনঃ পুনঃ 
চন্দনাগুরুকভূী; সর্বাজং লিজিপুশ্চ তে। 
চামরৈস্তালবস্তৈশ্চ বীজয়ামানুরাণ্ড তম্ ॥ ১৩ 
নারদোহপি সমন্ত্ান্তো ধারায়ন্ যোগধারণামূ। 
প্রাণান্ ররক্ষ নৃপতের্জানন্ তন্ত শুভাক্সতিমূ ॥১৪ 
দোহপি রাজাচিরাৎ সংজ্ঞা লেভে যত্ৈনুত্তমৈ_ 

অবিকৃত আছে; কিন্ত যার নিমিত্ত আপনার 
এই যাত্রা কর! হইয়াছে, তিনিই অন্তর্ধান- 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। ৯ 

এই বিদ্যাপতি বিপ্র যে দিন তাহাকে দর্শন 
করিয়াছিলেন, তৎপরদিনে সায়ংকালে * তিনি 
ব্ণবালুকাছারা আবৃত হইয়। পাতালনিলয়ে 
গমন করিয়াছেন; সুতরাং এখন আর এই 
মর্তযলোকে তাহার দর্শন হুর্লভ। জৈমিনি 

“কহিলেন, হে হ্িজগণ! নরপতি সেই বজ্লাঘাত 
সমৃশ ঘোরতর বাক শ্রবণে চৈতন্তশৃন্ত হইয়া 
ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১০। ১১ 

অনভ্ভর তাহাকে তদ্রপভাবে অবস্থিত 
দেখিয়া পুরোহিত প্রভৃতি সকল আত্মীয় 
বন্ধুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং 
কপুরহুবাসিতজল পুনঃপুনঃ মুখে সেচন 
করিয়া চদ্দন অগুরু ক্তৃরী প্রতৃতি গন্দ্রব্য 
সকল সমুদয় অঙ্গে লেপন করিয়া দিলেন 
এবং অতি সতৃর-ভাবে চামর ও তালবৃস্ত বারা 

তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ১২ । ১৩ 
নারদও অতি সসন্তরমে যোগধারপপুর্ধ্বক 

নৃপতির উত্তরকালের শুভ নিশ্চয় জানিয়৷ 
তাহার প্রাণাদি ইন্জরিগণকে রক্ষা করিতে 

৮৩ 

উন্মায় পাধয়ো বিপ্র! নারদনাপঙৎ পুনঃ ॥ ১৫ 
কিমকর্ধযৎ মুমে পাপং কম্মিন্ জন্মান্তরে দৃঢ়মূ। 
যস্ত পাকাশায়াং হি হুঃখমাসীৎ হৃদারুণম্ ॥ ১৬ 
কর্ণ মনসা বাচ। নো দ্বিজানাং গবামপি। 
নাপরাধঃ কৃতঃ কশ্চিৎ স্বপ্েহপি মুনিপুজব ॥১৭ 
নিত্যৎ নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম যৎ পরিকীর্তিওমূ 
রাজ্ঞগুশুনিশাদূল ন ত্যক্তং বৈ মঙ্গ কচিৎ॥১৮ 
দেবতাতিধিবৃদ্ধানাং পিতৃণাঞ্চ মহামুনে। 
তথাশ্রিতানাৎ বন্ুমাৎ নাপমানঃ কৃতে। ময়া ॥১৯ 
পঞ্চাদশপরাধ। যে বিষ্োর্কৈ মুমিপুজব। 
তাক্তা! প্রযত্বাৎ তে সর্ব জ্রুন্ধাইব মহোরগ!ঃ ॥ 
কিং ভাগ্যৎ চরিতৎ তেন পুরোহিতকনীয়স। ৷ 

লাগিলেন। কিছুকাল পরে নরপতি বছুবিধ 
যতু দ্বারা চৈশ্গ্ত প্রাপ্ত হইলেন। হে ছিজগণ! 
অনন্তর তিনি গাত্রোখান করত সর্বজ্ঞ 
নারদর্ষির পদতলে পুনরায় পতিত হইয়। 
বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে 
মুনে! আমি কোন্ জগ্মাস্তরে কি ঘোরতর 
পাপ করিয়াছিলাম যাহার পরিপাকদশায় 
ঈীদৃশ দারুণ মনস্তাপ.পাইতে হইল ? ১৪--১৬ 

হেমুনিবর! কি কায দ্বারা, কি বাক্য 
দ্বারা, কি মনোদ্বারা কখনই গো, অথবা 
ব্রাহ্মণের নিকটে ত্বপ্েও কোন প্রকার অপরাধ 
করি নাই। ১৭ 

হে মুনিশ্রেষ্ট ! কি নিত্য, কি নৈমিভিক, 
কি কাম্য ইত্যাদি যে সকল কর্ন নরপতি- 
দিগের কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিধিত আছে, 

আমি কখনই তাহার কিছু পরিত্যাগ করি 
নাই। ১৮ 

হে মহামুনে! দেবতা, অতিথি, বৃদ্ধ, 
পিতৃগণ, বন্ধুবর্গ ও আশ্রিত ব্যক্তি সকল 
ইহাদের কদাচ আমি অপমান করি নাই। ১৯ 

»হে মুনিপুঙব ! বিষুবিষয়ক যে পঞ্চাশ- 
দপরাধ নির্দিষ্ট আছে, আমি অতি যত্রের 
সহিত তাহাদিগকে জুদ্ধ সর্গের গ্ার় দঃ 
হইতে পরিত্যাগ করিয়াছি । ২০ 

অহ] সেই পুরোহিতের কনিষ্ঠ বিদ্যা- 



৮ 

য্র্দচছুষ| দঠে! ভগবান্ নীলমাধবঃ॥ ২১ 
কিমর্থং রাজ্যবিভ্রধশে! জানতৈষ তৃষা কৃতঃ। 
ধাত্রাসময়এবৈতৎ কথং ব! ন প্রকাশিতম ॥ ২২ 
কিমর্থ, শ্রোত্রিয়াণাৎ বা স্থানভ্রংশে! ময়! কৃতঃ 
কথমেভিঃ পরিত্যক্তাশ্চিরাৎ সম্ভ তড়ময়ঃ॥২৩ 
আবংশভূতেবৃতির্ধ প্রজাভিঃ পরিপালিত)। 
মধ্ন্বা পরিত্যত্ব। জীবিধাস্তি কথন্তাঃ ॥ ২৪ | 
প্রাণাম ধাররিষ্যামি ন ডুক্ষ্যামি যদ 1 হরিম্ | 

টকা 

রাজানো যে সমায়াতাতে মে মমিদেশতঃ | 
যত্হ্নোর্মানবেশত্ত প্রয়াস্ত বচনে স্থিভাঃ | ২৭ 
প্রায়োপবেশবিধিন! চিন্তয়ন্ নীলমাধ্বম। 
আয়ুং শেষ করিষ্যামি স এবং ক্ষেত্রদংস্থিতঃ 1২৮ 

জৈমিনিরুযাচ । 
ৰ বিলপম্তমিজহমৎ রাজানৎ ব্রন্থাণঃ সু তঃ। 
৷ উতাপ্য প্রশরয়গিরা সাভৃয়নিদ্ষমনরবীৎৎ ॥ ২৯ 

নারদ উবাচ। 
এঘ মে নিশ্চয়ে। বরহ্ধন্ মরি নষ্ট কুতঃ প্রজা:॥২৫. রাজন পণ্তিতমুর্ন্তো বৈষ্ণবে! ধৈ্যপাগরঃ | 
মুন সদ! সকরূণত্ৎ মাং শাম্মী শুভাগুভম্। 
সাম্্রতং মৎহুতং নীত্ব! মানবেষভিষেচয়। 

শ্রেয়ঃ সবিত্বংৎ সততৎ কথং ঝ! নাবধারয়েং ॥ ৩০ 

ইন্স্ত পরমৎ শ্রের়ঃ পুংসাৎ জন্মশতাজ্জিত মু। 
স পালয়তু স্তায়েন নাশোচস্ত ইমাঃ প্রজাঃ॥ ২৬ ! শরীরধারিণং পশ্টেচ্চর্চক্ুর্গনাধরমূ ॥ ৩১ 

৮: উস ৩০০ 

পতির কি ভাগ্য, যেহেতু তিনিই চশ্ম চক্ষুত্বার! ৷ 
ভগবান নীলমাধকে দর্শন কথ্ধিয়াছেন। ২১ 

হে মুনিবর! আপনি জানিয়৷ গুনিয়াও 
কি নিমিত্ত আম!কে রাজাত্রষ্ই করিলেন, এবং 
কি জন্তই ব৷ আপনি ধাত্রা-সময়ে এ সকল 
বিষয় প্রকাশ করিলেন না? ২২ 

হায়! আমি কি জন্তই ব| ব্রহ্মনিষ্ঠ 
শ্রোত্রিয়গণের স্থানভ্রংশ করিলাম! আহা! 

কি নিষিস্ত ব! ইহার! চির-সম্ভৃত বাসভূমি 
পরিত্যাগ করিলেন ? ২৩ 

অছো! প্রজাগণ, বংশের উংপত্তি হইতে 
এ কাল পধ্যস্ত যে সকল বৃশ্ভি ভোগ করিয়া 
আপিয়াছেন, আমার নিমিত্ত তাহ। পরিত্যাগ 
করিয়া এখন তাহারা কিরূপে জীবনধারণ করি- 
বেন? হে ব্রক্গন্! আমি যঙ্দি হরি-সন্দর্শনেই 
বঞ্চিত হইলাম, তবে আর প্রাণধারণ করিব 
না, ইহা যখন নিশ্চয়ই করিয়াছি, তখন আমি ; 

৷ নির্কুশ! হরেল্লালা ন কেনাপ্যব্ধার্থাতে। 
ূ জীবনুক্তোহপ্যহৎ বরাতংস্তল্লীলাং নাতিবর্তয়ে ॥ 
কিয়! বকিতে। নাহং দৃঢ়ভক্তোহস্তিকস্থিতঃ । 

আর যে সকল রাজবর্গ সমাগত হইয়াছেন, 
তীহারা সকলেই আমার এই অনুমতি ক্রমে 
আমার পুত্র মানবেশের অনুগত হইয়া! গমন 
করুন। আমি এই ক্ষেত্রে অবস্থামপূর্ব্বক 
প্রায়োপবেশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া নীল- 
মাধকে চিন্তা করিতে করিতে সফলকূপে 
আমুঃশেষ করিব । ২৭--২৮ 

জৈমনি কহিলেন, ইন্দ্রছায় নরপতি নার- 
দের পদতলে পতিত হইয়! এইরূপে বিলাপ 
করিতে লাগিলে ব্রঙ্গপুত্র নারদ তাহাকে 
উত্থাপন করত সপ্রশ্রপবাক্যে সান্তনা করিয়া 
বগিলেন, হে রাজন! আপনি পগ্ডতপ্রধান, 

। বিস্ভক্ি-পরায়ণ ও ধৈর্যগুণের পাগর; 
। অতএব সামান্যতঃ সমূপয় শ্রেয়ো-বিষয়মাত্রই 

নষ্ট হইলে প্রজাদিগের আর জীবনের সম্ভাবনা | যে বিগ্মপন্থুল হয়, ইহা! কি জন্ত আপনি 
কি€।২৪। ২৫ 

ভো মুনে! আপনি সর্বদা! আমাকে অনু- 
গ্রহসহকারে শুভ্ভাশুভ উপদেশ দ্বিয়। থাকেন, 
সন্গ্ররতি আমার এই পুত্রটীকে লইয়৷ রাজ্যে 
অভিষিক্ত করুন! এই সস্তানটি বধান্তায়ে 
রাজ্য প্রতিপালন করিলে আর প্রজার! শোক. 
গ্রত্ত হইবেক ল1। ২৬ 

অব্ধারণ করিতেছেন ন1গ। ২৯--৩% । 

বিশেষতঃ চ্্চন্ুর্ঘারা! শরীরধারিগদাধরকে 
দর্শন করা পুকুষগণের শতজন্মার্তিত শ্রেয়: 
বলিয়৷ নিশ্চয় করিতে হইবেক। এই নিরম্কুশ 
হরির লীলা কেহই অবধারণ করিতে সম্্থ 
নহেন। হেরাজন! আমি জীবমুক্ত হইয়াও 
মেই লীলা-অভিক্রমে সক্ষম নহি। দেখ 



চতুর্দিশোশিধ্যাঁয়ঃ ] ৯৮৫ 

ছরতায়া তন্ত মায়া বহজন্মশতৈরপি ॥ ৩৩ ৷ বাচ্যে। ঘচনাদাজ পঞ্চমী মম সম্ভভিঃ। 
অনস্তা তভ মায়েয়ং হুজ্ঞেরা পদ্ধযোদিলা । তৎকৃতে পরমাত্থানং প্রসাদ্য পুরযোভমমূ। 
নান্িপদাস্থিতেনাপি নিত্যঞ্চ ভ্বতিশালিনা ॥ ৩৪ শ্বেতত্বীপাময়িষ্যামি সহআ্ান্তে মহাক্রুতোঃ ॥৩৯ 
স্বভাব এষ কথিতস্তস্ত মায়াবিনে! নৃপ। ইন্জরচ্যঃ স ইদানীং ক্ষেত্রে শ্রীপুরষোভমে । 
বিশেদৎ কথর়ামীদং তৃত্ত ভাগ্যবতাম্বরঃ | ৩৫ অশ্বমেধসহতৈষ্য যজন্ বিষুণৎ স তিউতু ॥ ৪০ 
চততরো। * মূর্তয়তন্ত তয্যনুগ্রহবুদ্ধয়ঃ | ৷ তাস্তে দারবতমুৎ বিজু ডরক্ষযতি চক্ষুষা। 
চরাচরাণীৎ বঃ অষ্টা সাক্ষাৎ লোকপিতামহঃ॥ ৩৬ সোহবতারো হরেঃ খ্যাতিং তন দ্বারা গমিষ্যতি 
মামুবাচ ব্রজাণ্ড তৃমিন্দহ্যম়ন্ত চান্তিকমৃ। , ৰ ভদ্দারুতমবে! বিষেণঃ প্রতিষ্টাপ্যা ময়া প্রবমূ ॥ 
নীগাচলৎ প্রয়াতোষ দিদুক্ষুনশীলমাধবন॥ ৩। : পুরা স্মমনিমূর্তিত্য চতু্াবস্থিতো হরিঃ। 
অন্তর্ধানৎ গত হোষ যমেন প্রার্থিতা বিভূঃ। : তৃষ্্রী পুরোধস! তন্ত সাক্ষাব্গ্রে নিবেদিতঃ ॥ ৪২. 
ন তত্র শোক: কর্তব্যঃ শকাতে তত্র নন্তথা ॥৩৮ | দিব্যদারুবপুরভূ্শতুর্ধবিতরিষ্যতি ॥ ৪৩ 
রীা্য্া্কা্যাহা্নুার্কু | তস্মামা বাথ রাজেন্দ বানা তে সফল। প্ুবমূ। 

আমিত কোন বিষয়েই বান্ছিত নহি, ! 
তথাপি তাহার প্রতি দৃঢ় ভক্তিপুরব্বক সর্বদা : তবিষ্যতি ন সন্দেহো নির্বব/লীকো বসোৎসবৈঃ 

সমীপে অবস্থান করি । ১ 
এমন কি! বহু শত জন্ম দ্বারাও তাহার | অভএব আমার এই বচনব্রেমে রাজাকে 

মায়৷ অতিক্রম করা যায় না, যেহেতু তাহার বলিব',__ভিনি আমার অধস্তন পঞ্চম সম্ততি“ 
এই মায়ার অস্ত নাই, এভন্য স্বয়ং পর্মযোনিও এবং তাঁহার নিমিত্ত আমি সেই পরমাত্ম। 

তাহার নাঁভিপদ্মে নিত্য অবস্থানপূর্বক পুরুযোত্তমকে প্রসন্ন করিয়৷ ক্রতু-সহঅ 

বহুবিধ স্তব করিয়াও উহা! জানিতে পারেন সমাপনাস্তে শ্বেতদ্বীপ হইতে আনয়ন করিব। 

নাই। ৩১--৩৪ » সেই ইন্তরহ্যয় এখন পুরুষোতমক্ষেত্রে ব্রমশঃ 
&ঃ তি হে নৃপ! সেই মায়াবী মাংবের এই | অন্বমেধ বক্ছ-দহজ ছারা বিইকে পুজা কর 

অবস্থান করুন। ৩৯1৪০ ভাবই বর্ণিত হইল, অভ ও স্বাভাবিক ভাবই বর্ণিত হইল, অতএব আরও | শুদন্তর সেই দ্বারমযমূর্তিববিষুকে এ 
খ্এই.বিশেষরূপে তোমাকে কহিতেছি; যেহেতু: চরমচু্দারাই দেখিতে পাইবেন; এবং বিক্কর 
তুমিই ভাগাধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । হে ইন্দছ্যম্ |! রি ও ৷ সেই অবতার সেই ইন্ছয় ত্বারাই সর্ধবজন- 
সেই হযিম্ত চারি প্রকর, এ সকল সুরধিই | বিদ্দিত হইয়া উঠিধেক, এবং দ্বয়ং আমিই 
০৬৯০৯, ৃ এই চরা ূ সেই দারুমুর্তিচতুষটয়ের প্রতিষ্ঠা করিব। 

স্থজন চিএ দেই সাক্ষাৎ লোকগি পুর্র্বকালে ভগবান্ মণিমন্মুর্ভিধারী হরি, 

ররর আচ ঞ ০0577857555 গা করস! বিদ্যাপতি ভাহা দেখিয়া মহোদকের নিকটে 
তিনি নীলমাধবকে দর্শনাভিলাধী হইয়া রে টু হি ৮4৮০ 

নীলপর্র্বতে গমন করিতে উদৃযোগী হইতেছেন, হবে 
কিন্ত এই বিভু নীলমাধব, বমের প্রার্থনাক্রমে ডের ারি ডি 
যে অন্তর্থিত হইস'ছেন, তাহাতে তিনি যেন | হইবেন না। আপনার বা্া নিশ্চই সফল 
শোক প্রকাশ করেন না) যেহেতু তাহা আর । হইবেক, ইহাতে গন্দেহ নাই। 
অন্তথা হইবার নহে । ৩৫--৩৮ ূ ই 
দির | উৎদবের সহিত বিশ্বস্তচিতে অবস্থান 

* হিআোহপি। করুন। ৪৪ 

পপ 



৮৬ উৎকলখণ্ডম্ 

জৈমিরিরুবা9। আরদ্দ্যামঃ ক্রতুবরৎ মুনিবধ্ৈরঘোদিতমূ। 
সান্তবযিত্বা দিনায়েখং রাজানং নারদত্তথ! । বিলম্থোচ্ত্র নহি শ্রেয়ানিতি পৈতামহং বচঃ॥ 
বিশ্বাসপদধী বিপ্রাঃ পুনর্বাক্যমুধাচ হ ॥ ৪৫ ইতি উতৎ্কলখণ্ডে চতুর্দশোহুধ্যায়ঃ। 

নার উবাচ। 
শঙ্খাকৃতে কেত্রবরস্ত চাগ্রে 
যো নীলক; খলু চূর্গ আন্তে। + পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 
যামো বয়ং তত্র হি বাজিমেধ- জৈমিনিরুবাচ। 
ক্রতুপযোগ্যা নুধমাস্থলী যাঁ॥ ৪৬  ততত্তে প্রস্থিতা বিপ্রা নীলকণ্ঠান্তিকৎ মদা 
তশ্তাৎ বিনির্মায় সহঅবর্ধৎং  প্রপুজ্য তং মহাদেবং হুর্গাঞ্চ প্রশিপত্য চ॥ ১ 
স্থিরাং হুশীলাৎ 1 হয়মেধনায়। ৷ বিমুচা স্ন্দনবরৎ পাদচারাঃ সহানুগাঃ। 
নীলাদ্রিবাসন্ত নৃপপিংহমূর্ভিৎ ৷ আরোঢৎ নীলভুমিপ্রৎ প্রয়াতাঃ সংযতে্রিয়ামৎ 
টাক তার্থৎ বিরচয্য জন্ম॥ ৪৭ ূ নানাক্রমলতাকীর্ণং নানাপক্ষিগণাবৃতমু। 
তন্তৈব মূর্তিৎ প্রতিযাতনান্তে | শিলাবিষমমংরোধমভিতঃ পরিবেশক; ॥ ও 
নিত্যার্চনীয়াং ভজ পুজনীয়ামূ। | ভ্রমদৃভ্রমরসভূত-ভ্রমকৃদৃগণ্ডশৈলকমূ । 
্রত্যক্ প্রতিষ্ঠায় সমস্তবিদ্ব- ৰ দৃক্ষিপান্তোধিকল্লে।ল-অলাবৃতনিতন্বকমূ ॥ 8 
বিনাশহেতোঃ ফলবুংহণায় ॥ ৫৮ 

অতএব এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত 

'জৈমিনি কহিলেন,__হে দ্বিজগণ! নারদ নহে, ইহা পিতামহ বলিয়। দিয়াছেন। এক্ষণে 
ধধি ত্দানীং এই প্রকারে রাজাকে সাস্তৃনা আইস, আমরা সেই ক্রতুপ্রধান অশ্বযেধ- 
করিয়া তাহার বিশ্বাম-উত্পাদনপূর্ধবক পুনর্ববার ৃ যক্ত ঘথা-শান্্রমতে আরম্ভ করি। ৪৯ 

কহিলেন। ৪৫ ূ চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

নারদ কহিলেন, -রাজন্ | সেই শঙ্খাকৃতি : 
অত্যুত্তম ক্ষেত্রধামের হৃর্গম অগ্রভাগে সেই 

জৈমিনি কহিলেন,-হে ছ্বিজগণ। কানভর 
শি নে অবস্থান করিতে! ও 

১ 82১9 এ সেই | ট্রাহারা সেই নীলকঠের সমীপে সহধে 

মনোহর সমতল স্থণীতে গমন করিব, এবং ূ গমন করিলেন, এবং সেই মহাদেব ও 

সেই স্থলে অশ্বমেধের জন্য সহজ বর্ষ পধ্যত্ত | বা পুজা ও প্রণিপাত করিয়া রাজরথ 
তি ্ নি সা সা ই [পপুর্ধক তদার্শন করিয়া জন্মকে কৃতা্থ ! 

দি ৮০০০ করিবার নিমিত্ত পাচারে গমন করিতে 
মানিব। ৪৬৪৭ ল/গিলেন। ১২ টি ধাস্তমের মুর্তি অদর্শন গবান পুরুযষোসমর মু প্রযুক্ত এঁ পর্বত নানা প্রকার লতা! ও ক্রম ছারা তোমার যে যাতনা আছে, তাহ এই নিত্য 

€ কীর্ণ, ব / ্ 1 

বন্দনীয় ও পুগ্গনীয় নরসিংহ মুংর্তকে ভজন! ৪ কা প ৮4 ৯ 

করিয়! তাপনোদন কর। আগ্রে ইহারহ প্রতিষ্ঠা ২ 
চতুর্দিক্ পরিধিবিশিষ্ট | উহাতে ভ্রমরনিকরু করিলে সকল খিদ্ব বিনষ্ট হইয়া ফলবৃদ্ধি | পরিমিত রর রা ররর 

$ 

হইতে পারিবেক | রা _ | বিক্ষিণ্ত এবং দক্ষিণসাগরের তরনে উহার 

* হূর্গগান্তে।. € হুনীলাং। | মিত্বদেশ প্লাবিত। ৩৪ 



পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | 

অপ্রতর্কাৎ সব্ঘ৷ মত্যেুপ্রবেষ্ঠৎ মহোরগৈঃ। 
মত্তমাতলঘটন।বৃুংহিতৈভাঁষণান্তরমূ ॥ ৫ 
শ্বাপদৈশ্চিরসন্বলৈঃ শঙ্ত্রঘাতমবে্দিভিঃ। 
নির্ভপলেঃ পরিতঃ কারণ মৃগযুখৈ "নেকেশঃ॥ ৬ 
প্রবেট্ুকাম! ন্ প্রাপুর্বদ। তে মার্গমস্তরে। 
তদ। নারদনংসর্গাদ্দিব্যগত্য1 গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭ 
আনেছুর্ধত্র বসতিঃ কৃষ্ণ গুরু তরোরধঃ। 

সর্ববাপত্ত:সংহর্ত। |দব্য নিংহতনুবিভূঃ & ৮ 
যং দৃী। ব্রদমহত্যার। লাভে কোটয়ে নৃণমব। 
ব্যাত্তান্তৎ ভীম্দশনমাপিঙ্গলশটাকুলমূ ॥ ৯ 

উগ্রং ভরিনেত্রং পৈত্যন্ত স্বোর্ষ্বোরুভতানশাগ্রিনঃ | 

মনুগ্ের। এ পর্বতের বিষয় তর্নদ্ারা 
স্থির করিতে কদচ সমর্থ হন ন।। ভয়ানক 
সর্প নকলের ইতস্তত; সঞ্চরণ ও মত্তমাতঙ্গ- 
গণের ঘোরতর বুংহণে উহার অন্তরভাগ অতি 
হুর্গম ও ভয়ানক; সুতগাৎ শ্বাপ্গণ সেই 
পর্বতে চিঞবাসনিবন্ধন ব্যাধগণ কর্তৃক শন্ত্রা- 
তের বেন। কখনই অনুভব করে নাই। 
এজন্য তাহার! নির্ভয়ে নীলপর্ববতের চতুর্দিকৃ 
অকীর্ণ করিয়। রাখিক়াছে এবং অন্তান্ত বহবিধ 

" মুগযুধেরা৷ উহাতে নির্ভয়ে বাস করিতেছে। 
৫শ শত | 

* মহারাজ অনুচরগণের সহিত প্রবেশার্ধ 
হইয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন উহাতে পথ 
প্রাপ্ত হইলেন না, তখন নারদ খধষি ভীহ'- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া দিব্গতি দ্বারা সেই 
গিরির শিরোদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই 
স্থানে একটী কৃষ্ণাগুক্ধ বৃক্ষের অধোভাগে 
ওগবান্ বিপদৃভঞ্জন বিভু এক দিব্য নরমিংহ- 
মুর্তি ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন, 
ধাহাকে দর্শন করিলে কোটি কোটি ব্রর্মহত্যা 
লয়প্রাপ্ত হয়। 

সেই নরসিংহরূগী ভগবান ভয়াঙ্গক রূপে 
মুখব্যাদ্থান করিয়। আছেন; দত্তগুলি অতি 

ভীষণাকৃতি--দটাসমূহ সম/ক পিঙ্গল বর্ণ 
নেত্রত্রয় উগ্রভাবাপন্ন, স্বীয় উরুদ্বয়ের উপরি 

র 
ৃ 

ৃ 

,. 

পেপসি শশী সপ পা পক্পসা শি 

পস্প্প্পস্পে পা াসপেপপপিসপ্পিসপপীপালা 

৮৭ 

বক্ষ,স্থলং দারয়স্তং নখবৈত্র জর্দারুণৈ: ॥ ১০ 
অরুণাভললজ্জিহ্বৎ সাটহাসমুখং বিভুমূ । 

| শঙ্খগক্রেচলদ্বাহং কিরীটমুকুটোজভ্বলম্ ॥ ১১ 

বক্রোজ্জবলদ্ব হুশিখা-সত্ভপিতদ্বিগন্তরমু। 
প্রচণ্ড ঘতভূম্যন্তঃপ্রবিষ্টপদ পদ্ধজমূ ॥ ১২ 
তমাদিমুত্তিৎ তে দৃষ্ট। নারদাগ্রে নদ হরিমৃ। 
নির্ভয় দদৃশুদুরাৎ, প্রনেমুর্বিগতজরাঃ॥ ১৩ 
ই্জছায়ে হপি তং দৃষ্ট। নারদোক্তো বিশঙ্বসে। 
ভাবিকার্ষে প্রত্যয়বান্দমাহ মহামুনিমূ ॥ ১৭ 

রাজোবাচ। 

মহর্ষে কতকৃত্যোহন্মি তৃৎ বিজ্ঞাননিধিঃপরমূ। 
ছুরারাধোনৃনিংহোহয়ং দর্শনেহপি ভয়াবহঃ ॥১৫ 
ভবাদুশৈঃ হুমেব্যোহুয়ৎ মাদৃশৈদররিতোহপি সন্ 
দর্শনাৎ কুঙকৃত্যোহম্মি সংলীনাশেষপাতকঃ ১৬ 

সস পপ ৮০৭ পপ 

বক্ষম্ছল ব্জপদৃশ দারুণ নখরদার। 

বিদারণ করিতেছন; তাহার শরীরের আঙা 
রক্তবর্ণ, জিহ্ব লুলিত, মুখে অট্ট অট্হাস্ত, 
বাছদ্বয়ে চঞ্চল চক্রে ও শঙ্খ, শিরঃস্থিত উজ্জ্বল 
কিরীট ও মুকুটে তাহাকে ঘোর উত্ভ্বণ করি- 
তেছে, বনু হইতে ভদগত বহিশিখায় দিক্ 
সকল সম্ভাপিত হইতেছে। প্রচণ্ড আঘাত 
হেতুক পাদদপক্কজ ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হই- 
মাছে 1৭৮১২ 

তাহার! সকলেই নারদের অগ্রভাগে সেই 
আদিমুর্তি সনাতন বিষুকে দূর হইতে নির্ভয়ে 
দর্শন ও প্রণাম করত মনঃকষ্ট দূর করি- 
লেন। ১৩ 

এবং ইন্ত্ছয়ও ব্রর্ূপ দর্শনে নারছের 
পুর্বেবো্ত বাক্যে বিশ্বাদপুর্ববক ভবিষ্যৎ কার্ধ্য 
প্রত্যয় করত মুনিবরকে বাঁললেন। ১৪ 

হে মহর্ধে! আপনার অনুগ্রহে আমি 
কৃতার্থ হইলাম। আপনি অদ্বিতীয় জ্ঞানসাগর 
এই ত্দুরারাধা নঃফিংহ দেবের ভয়ানক পর্শন 
ও সন্নিহিত ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই সুখসেব্য 
এমত নহে, দূর হইতে মাদৃশ জনের পক্ষেও 
তধাবিধ হইয়ছে। আমি ইহার দর্শনেই 

উত্তামভাষে শয়িত হিরপ্যকশিপু নৈত্যের : অশেষ পাঁতককরাশি দুর করিয়। কৃতকৃত। 



৮৮ উৎ্কলখণও্ 

তৃৎসন্দিধানানেবাত্র তিষ্টামো মির্ভয়! মুনে। ্গ্রোধনপং দৃষ্টাপি নারায়ণমকলুষং। 
অততযগ্রমৃত্তির্গশন্ স্যলী্ৈন্ৃভিঃ কথমূ ॥ ১৭ নিস্পাপে! জায়তে মর্ত্যঃ কিমু তং পুজয়ন্ ভ্যবন্ 
আরাধাতে দৈতারাজং ত্রেলোকোশং বিদারয়ন অন্ত মূলত প্রতীচ্যাৎ হি নৃনিংহস্তোতরে নৃপ। 
যা চ নীলময়ী মুর্তিঃ কপাদিদ্ুঃ স্থিতোহুত্র বৈ। অতি্ন্মাধবো হুর চতুর্ু্ভধরো বিভূঃ | 

কম্ষিন্ স্থানে মুনিশ্রেষ্ঠ দর্শনাৎ সা বিমুক্তিদ1]  অনুগ্রহীতুৎ ত্বামেব পুন্রত্র ভবিষ্যতি। * 
তন্মে দর্শর বিপ্রেন্গ যন্সে মুক্তিপ্রদৎ মম ॥১৯  শ্বেতদ্বীপে যথ। বিষেগ্ভোগভূমৌ নি্জালয় ॥২৫ 

'পৈমিনিরুবাচ। জনুদ্বীপে কম্মভুমৌ নিজস্থানমিদৎ স্মৃতমূ। 
ইত্যুক্তো নারদন্তস্মৈ দর্শরামাস পাবনৎ । অস্তৈবাতিরহ্স্তত্বন্ন প্রকাশোহস্ত সম্মতঃ। 
স্থানৎ যত্র স্থিতে। দেবঃ ব্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ ॥ ২০ মোক্ষাধিকার৷ জানাতি স্থানমেতন্মহামতে। 
পশ্টেতৎ যোজনায়ামৎ যোজজনৎয়মুদ্ডিতমূ। আবশ্ব/দপদৎ নৃপাৎ দুক্ধৃতাং হি বিশেষতঃ ॥১৭ 
কল্প সতস্থায়িনং ভূপ স্তগ্রোধং মুক্তিদৎ মতমূ॥২১ অত্র যান্ত। প্রতিকৃতি। ক্ষেত্রে 1 বিষেশঃ প্রতি্িতঃ 
ছায়ায়াঃ ক্রমনাদৃযস্ত মুচ্যতে পাপকঞ্চুকাৎ। .__. 
অস্ত মুলে ত্যজন্ প্রাণান্ নরো! মুক্তিমবাপুয়াৎ। এই নির্মল স্তগ্রোতরূপী নারা*ণকে দর্শন 

করিলেই মর্ভ্যগণ নিম্পাগী হয়েন, আগোও 
তাহাকে পুজা বা স্তব করিলে সে কতদূর 

হইয়াছি । হে মুনে! তোমার সন্গিধান হেতুক ফললাভ তাডাররারাযিনা2 

আজ আমরা এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিব। রাজন! এই শুরুবরের মূলপ্রদেশ হইতে 
তিলোকাধিকারী , দৈতারাঙ্জকে বিদ'রপ' | পশ্চিম [দকে, নৃসংহ দেবের উত্তরাংশে সেই 

কারী অতগরমুর্তি এই ভগরবান্কে ক্ষীণবীর্য প্রভু মাধব রভিতষ্টরধারী হইয়া অবস্থান 
মনুষ্যেরা কি প্রকারে আরাধন। করিতে করিতেন) এহক্ষণে তোমাকেই অনুগ্রহ 

সম্থ হয়। রি নি ১ কি লে ্  রর নিমিত্ত পুনরায় এস্থানে আবর্ভূত 

সেই যে নীলকান্তমণিনির্ম্িতা কৃপাময়ী ভগব* বানা 
মুর্তি আছেন, ধাহার দর্শনমাত্রেই মুক্তি হয়, | নেই বিজ তোগসমি খেপে যেমন 
তাহ। আমার্দিগকে দর্শন করাও । ১৫--১৯ 

জৈমিনি কহিতেছেন, নারদ খষি ইন্র- 
চ্যু্ম কর্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া! 
তাহাকে স্বর্ণবালুকারৃত জগন্নাথ দেব যে 
স্থানে আছেন, সেই পরম পবিত্র স্থান 
দেখাইলেন। ২০ 

এবং বলিলেন, হেভৃপ! প্রধে এক-| 
যোজন বিস্তৃত ও চুইযোদ্গন উন্নত বটবৃক্ষটী 
দেখিতেছেন, উনি মুক্তিদায়ক ও কল্লাস্ত পরাস্ত 
স্থায়ী । ২১ হেনৃপ! এইক্ষেত্রে অপরাপর যে সকল 

উহার ছয়! মাত্র স্পর্শ করিয়া নরগণ বিষ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা 

পাপরূপ কঞ%চুক হুইতে মুক্তি লাভে সমর্থ ঘধন মুক্ত প্রান করেন, তখন আর সাক্ষাৎ 

হুন। ইছার মূলদেশে প্রাণত্যাগ করিলে * উদৃভবিধাতি ইতি বা পাঠ: । 
মুক্তি লাভ হয়। ২২ - 1 পৌরৈঃ ইতি ব| পাঠঃ 

মধ্যে এই স্থানও তানুরূপ তাহার অপর 
একটা নিজালয়। তাহার এই স্থানটা অতি 
গোপনীয় বলিয়া ইহার প্রচার হওয়া সম্মত 
নহে। ২৪- 

হে মহামতে! ধাহার। মোক্ষে অধিকারী, 
তাহারাই এই স্থান জানিতে পারেন; পাপিষ্ট 
মানবদ্দিগের এই স্থানের প্রতি কোনমতেই 
বিশ্বাস জন্মে না। ২৭ 



পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 

সাপি মুক্তিপ্রদা ভূপ কিং পুনঃ সা' বয়নভুবা |২৮ 
অস্তর্ধানতিরোধানে সনিমিতে জগতপ্রভোঃ। 
অনুগ্রহার্থং সাধূনাং জায়তে চ যুগে যুগে ॥২৯ 
নানাবতাবৈরগবান্ মৎস্তকু দ্া্দিকৈতূর্ি। 
নিমিভনাশে চ তিরো-দধাতি পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০ 
নির্নিমিততং স্থিতো নিত্যমিহ কারুণালাগরঃ । 
শ্বেতত্বীপাদৃতথা বিষুন্েত্রাবতবে, প্রভুঃ ॥ ৩১ 
অব্র স্থিতে হি মন্দারকাক্ষীপুক্ষরকাদিযু। * , 
প্রকাশং যাতি কপয়৷ তরুমুলপ্ররো হব ॥ ৩২ 
নানাতার্থেযু দেশেষু ক্ষেত্রেষায়তন্যু চ। 

অংশাবতারস্তশ্তৈব মাতৃৎ তে সংশয়োহ্থা ॥৩ 
ক্ণৎ ন ত্যজতাশানঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রমিব স্বকমূ। 

্বয়ভূ কর্তৃক সংস্থাপিত, সেই মূর্তির বিষয় 
কি বলিব? ২৮ 

সেই জগতপ্রভুর আবিগাব ও তিরোভাব 
কোন বিশেষ কারণেই হইয়া থাকে। হে 
বূপ! তিনি সাধুদ্দিগকে অনুগ্রহ করিবার 
ভন্যই যুগে যুগে মৃত্ল্-কৃপ্থার্দি নানা 
অবতারে জন্মগ্রহণ করেন; আবার যখন সেই 
সকল কারণের লোপ হয় (অর্থাৎ ছুর্দান্ত 
অনুরাদির বিনাশাদি হইয়। যায় ) তখনই 
তিনি অন্তর্দান করেন, কিন্তু সেই করুণা 

*সাগর পরমেশ্বর নিগ্রয়োভনে আবার নিজেই 
এই ক্ষেত্রধামে অবস্থান করেন। তিনি শ্বেত- 
দ্বীপে থাকিয়। যে প্রকারে স্থানাস্তরে অবতগ্নণ 
করেন, এইস্থানে ধাকিয়াও আবার সেইরূপে, 
(বৃক্ষমূল-বিলন্িত প্ররোহের হ্যায়) মন্দার, 

পুন্ধর ও কাণ্ধী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে করুণার 
সহিত প্রকাশ পাইতেছেন। ২৯--৩২ 

হে ভূপ! ভিন্ন ভিন্ন তার, দেশ, ক্ষেত্র 
ও আয়তন তাহার অংশমাত্রের অবতার 
মাত্র। ইহাতে অন্য প্রকার সংশয় করিও 
ন]। ৩৩ 

দেই ঈশানদেব ক্ষণকালের নিমিভও স্বীয় 
কলেবরশ্বরূপ এই ক্ষেত্রধামকে পরিত্যাগ | 

* স্ ছারকাকাকীপুক্ষরাপিধু ইতি বা! পাঠ। 

৮৭) 

তৃহুপজ্ঞস্ত ভূপাল প্রকাশোহন্তো ভবিষ্যতি ॥৩৪ 
ইতি সন্দর্শিৎ স্থানং নারদেম মহাস্তন।। 
সাষ্ীঙগপাতং-ভূমৌ তদিজাহায়ে। মনাম হ। 
মন্বানস্তৎ স্থিতং দেবং প্রকাশমিব তুষটুবে ॥ ৩৫ 

ইন্জছাম় উবাচ। 
দেব দেব জগন্নাথ প্রপন্নার্তিবিনাশন। 
তাঠি মাৎ পু্ডবীকাক্ষ পতি" ভবপাগরে ॥ ৩৩ 
তমেক এব ুঃখোধ-ধ্বংসকঃ পরমেশ্বরঃ। 
কুদ্রা, হকুদ্রান হি সেবস্তে হুখলেশপরীপ্নয়া ॥৩৭ 
অনাদি ভ্রিবিধাজ্স্ত রাশেরম্মহাংহসঃ। 
হুরুচ্ছেদ্যস্ত সততং পুধ্যমাণন্ত জন্মিনঃ ॥ ৩৮ 
অনায়াসেন তমা ম-কীর্তনং তস্ত নাশনমৃ। 
কিং পুন্ভক্তিভাবেন াক্ষামুক্তিপরদং নৃপামূ ৩৯ 

পপ 

করেন না। হে ভুপাল ॥ (কেবল যেআমই 
তোমাকে বলিতেছি, এমত নহে ;) তোমার 
সম্বন্ধীয় এই বিষয়ের উপক্রম প্রকারাস্তরেও 
প্রকাশিত হইবেক । ৩৪ 

মহত্ব! নারদ এই বলিয়! তাঁহাকে সেই 
ক্ষেত্রস্থান দেখাইলেন, ইন্রদ্যু্ম (ভূমীতে ) 
অষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুর্বক সেই স্থানে প্রণাম 
কারলেন; এবং দেব জগন্নাথই এই স্থানে 
আছেন মনে করিয়া নৃপ স্তব করিতে 
লাগিলেন । ৩৫ 

হে দেবদেব জগন্নাথ! হে বিপন্নজনের 
বিপন্নাশক! হে পুগুরীকাক্ষ! আমি এই 
ভবসাগরে নিমগ্ন হইতেহি, আমাকে রঙ্গ 
কর। তুমিই একমাত্র ছুঃখরাশি বিনাশ করিয়া 
থাক, এবং তুমিই পরম ইর্বর। কুদ্দ্রবাক্তিরা 
সামা সুখলেশ-বাদনায় ক্ষুদ্রের উপাসনা 
করে; কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে আপনার নামমাত্র 
কীত্ুন করিলেই জন্মভাগীদঘগের আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই নিত্য হুর- 
পনেয় অনাদি তাপব্রয় এবং অন্তান্ত সম্পূর্ণ 
মহাপাপ সকল বিন হইয়া যায়। আরও 
ভক্তিভাবে আপনার নামোচ্চারণে যে নরগণ 
সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ করেন; ইহাতে সংশয় 
কি ?। ৩৬৩৯ 
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কর্মাধীনং হি ধে মূঢা! বাসি তাং কগানিধিন। 
তে ন জ্গানস্তি ভগবন্ কর্শের্য প্রেরিতং তৃয়' 1৪০২ 
অজমিলেন বিপ্রেণ তাত বর্ণাশ্রযোদিতমূ। 
কিৎ ন পাপং কৃতং স্বামিন্ জোহুপি 

তৃম্নামকীর্তনাৎ॥ ৪১ 
মুক্তোহভূৎ সরণাদেব পাশহস্তাৎ বিমোহিতঃ। 
সর্দ্বেহ্ভ্য শয়' দেবেশ কীর্তিতান্তব দর্শনে ॥ ৪২ 
বয় দৃষ্টে হি ভিদ্যান্তে সংশয়া হৃদ সংস্থিতাঃ। 
নিঃসংশয়ো ভবেৎ সদাঃ পাপপুপ্যক্ষয়ো প্রবমৃ৪ও 
তবমেব শরণং দীন ,নুগৃহাঘ যাং প্রভে।। 

নিশ্চিতানি তয়া দেব গর্ভস্থস্ত চ জানি মে। 
তৈরেব মে জনির্ধাতু যাচে তাৎ কেবল তুদমূ 
ভিরোশ্চা মুক্তি যুর্তিঃ স্থিত তে পাত্রতাৎ পুনঃ 

হে ভগবন্! ঘষে সকল মুঢ়ু লোকেরা 
কপাময় আপনাকে কন্্াধীন বলিয়া বর্ণন 
করে, তাহারা ইহ অবগত লহে ষে, বর্ম্মই 
আপন! কর্তৃক প্রেরিত হয়। ৪৯ 

হে শ্বামিন্! সেই যে অজামিল বিপ্র, 
ব্ণাশ্রমার্দি বিহিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ- 
পুর্বক টিকপাপই না কারিয়াছে! কিন্তু সে 
ব্যক্তিও আপনার ম্মতণ ও নামকীর্ভন করিয়া 
পাশহস্টের হস্তে বিমোহিত হইয়া মুক্তিলাভ 
করিল। 

হে দেবেশবর ! তোমার দর্শনেই জীব- 
দিগের সকল উপায় জন্মে । ৪১৪২ 

তোমাকে দর্শন করিলে জ্দয়স্থ সংশর ূ 
দিশ্য় বিচ্ছিন্ন হইয়া! বায়। দর্শন ছার! | 

উৎকলধওদ্। 

অনেন চুষা পঠামিশ গান্তৎ প্রয়োজনমূ ৪৫ 
কুতাগীলিপুটো রাভ। ভত্বৈষং মধুস্দীমম্ । 
পুনর্মনাম ধবনীপৃষ্টে সাশ্রুবিলোচন; 18৬ 
ততোহস্তীরক্ষগা বাণী সামহুন্বরভা ষণী। 
উচ্চচার নভোমধ্যে ইত্রাছায়ন্ত শৃন্তঃ ॥ ৪৭ 
মা চিন্তাং ব্রজ ভূপাল ব্রজিষ্যে তদৃম্শোঃ পথমূ। 
পৈতামহৎ বচঃ প্রাহ নারদে'যৎ কুরুষ তৎ1৪৮ 
তচ্চুতা দিব্য বচনং নারদ্জ 5 ভাষিত্মূ। 
শ্রদদধে বাকিমেধায় ভগবৎ গীতিকারকঃ ॥৪৯ 
নারদঞ্চ পুন: প্রাহ হর্ধগদগয়া গিরা। 
মুনে তয় যদাদিষ্টৎ চতুমুনিদেশতঃ। 
অশরীরা ত্রিয্ৎ বাণী অনুজজ্ঞে তদ্দেব হি ॥৫০ 
পিতামহে। জগন্নাথো ভেদে। বৈ নানয়োঃ রুচিৎ 

পাই, ইহা ব্যতিত আমার আর কোন 
প্রয়োজন নাই । ৪৩---৪৫ 

ঝাজা মধুহদকে কৃতাঞজলি পুটে এই 
প্রকার বহুবিধ স্তব করিয়! পুন্ব্বার সীশ্রনয়নে 
ধরণীপৃষ্ঠে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৪৬ 

এই সময়ে নভমগ্ডলমধ্যে ইন্্রহ্যয়ের 
শ্রবণযোগা একটা হুষধুর আকাশবণী এই 
রূপে উচ্চারিত হইতে লাগিল। ৪৭ 

হে ভূপাল! তুমি চিন্তা করিও না, 
আমি তোমার নয়ন-পথে গমন করিব, নারদ 

৷ আমার নিকটে--ঘে, ব্রহ্মবাক্য বলিয়াছেন, 
তুমি তহারিই অনুষ্ঠান কর। ৪৮ 

রাজ। পুব্বে নারদ যাহা বলিয়াছেন, এখনও 
পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয় হইয়। তৎক্ষপেই | এই দিব্য বাক্যে তাহাই শ্রবণ করিয়া ভগ- 
জীবগণ নিশ্চয় সংশফ়-_শুন্ত হয়। হে প্রতে।! 
তুমি আমার রক্ষাকর্ভ; অতএব এই দীন্কে 
অনুগ্রহ কর। 

গেব! আপনি আমার গর্ভবাস-অবস্থায় 
আমার অবৃষ্টে যাহা! লিপিবন্ধ করিয়াছেন, 
তাহাই আমি বাবজ্জীন ভোগ করিতে প্রহ্যত ; 
কিন্ত কেষল এই প্রার্থনা করি-ধে, তির্ঘগ, 
জাতিরও মুক্তিপ্রদ আপনার এই মনোহর 
প্রত্যক্ষ মুর্তি--এই চর্শচন্ুতে ধেন দেখিতে 

বানের শ্রীতিকারক বাজিমেধ বজ্তে শ্রদ্ধা্িত 
হইলেন। ৪৯ 

তিনি পুনরায় নারদকে হর্ষগদগদ বাক্যে 
বলিলেন ষে, হে মুনে! তুমি সেই চতুম্ধুখের 
নিদ্বেশক্রমে যাহ! আদেশ করিয়াছিলে, এই 
অশরীর! বাণীও আমাকে তাহাই পশ্চাৎ অব- 
গত করিলেন। ৫ 

পিতামহ ও জগন্নাথ ইহার্িগ্গের উভয়ের 
কোন প্রভেদ মাই, তুমি সেই পদরযোদির 



যোড়শোহ্ধায়:। ৯১ 

পযোনেঃ হুতত্বং হি বচতে ভগবন্থচঃ। ৷ সমিধানন যাগন্তে ফলাতিশযবান্ ভবেৎ। 
ততকর্তব্যৎ প্রধ্বেন যতশ্রেয় উপপাদকমূ ॥ ৫১ | ত্বমগরতো গচ্ছ শীঘ্রং প্রাাদং তত্র কারয়।€ 

ইতি শীউৎ্কলথণ্ডে পরদশোহ্ধ্যায়ঃ |: ম্মরণান্মম চায়াতঃ হতো বৈ বিশবকমর্ণিঃ। 
 প্রত্ুখস্ত প্রাসাদ স তুর্ণং ঘটয়িযাতি ৬ 
| দক্ষিণে নীলকণ্ঠম্ত যে৷ মহা ংশন্দনক্রেমঃ। 

জিত (তাত 

যোড়শোহধ্যায়ঃ। ৷ ধনুঃশতান্তরে ব।জন্ চিররচুস্ত তিষ্ঠতি ॥ ৭ 
'জৈমিনিকুধাচ ূ তন্ত পশ্চিমদেশেহস্ত ক্ষেত্রং রাজন্ ভবিষ্যতি। 

মৃপং নুমনসং দৃষ্ শ্রদদধানং মহাক্রতৌ। ও উছালে বানা 
উবাচ পরমন্্ীত্য। নারদো লোকহ্ধদঃ॥ ১ গচ্ছ তবমহমত্ররেব স্থান্তমি দিনপঞ্ককমূ। 

৷ আরাধ্যৈনৎ দিব্যসিংহৎ জ্যোভীরূপমনস্তকম্ ॥৯ 
নারদ উবাচ।  প্রভ্যর্চাযাৎ প্রতিষ্ঠাপা প্রাণেক্িয়মনোয়ুত্ম। 

ব্যবসায়েমু কৃতিনাং দেবা ঘাত্তি সহায়তামু। : ্বীপাদদীপং যথা রাঙ্জন্ নরিষ্যে শোভনাকৃতিম্ ॥ 

অক্রোদাহরণং ত্বং হি ত্বৎসহায়*তুদুখঃ॥ ২ : নারদেস্তুতি বচনং প্রতিশ্রত্য নৃপোতমঃ। 
তর্দেহি যামস্তত্রৈব নীলকঠন্জ সনিখে জগাম তত্র বেগেন চন্দাক্রেমসন্নিধিমু॥ ১৯ 
সর্বরাক্ষমসংহারৎ সর্ব্ববিদ্ববিনাশনমূ ॥ ৩ তত্রাপশ্তৎ সুঘটকৎ শিল্পিশান্ত্রবিশারঘমূ। 
স্থাপযাম্যগ্রতে! রাজন্ হৃণিধহৎ বারণীমুখমূ। _- - ০ ২.০2২২৮ 

অসতারতেহ ভগবান প্ত্যক্ষোহসৌ হুকেশরী. ইহার সনিধানে তবদীয় াগানষ্ঠান অতি- 
সন্তান; সুতরাং তোমার যে খাক্য, তাহাই শর ফপবান হইবেক। অতএব তুমি টা 
ভগবানের বাক্য; অতঞব রেসম্পাদক যে? তথায় গমন কর এবং সেই স্থানে এক 
উপদেশ দয়াছেন, আম সম্যগ্ যত্ের সাহত দেবগৃহ প্রস্তুত করাও; আমার ন্মরণেতে 
এত|হাই করিব। ৫১ । বিশ্বকম্মার পুত্র আগমন করিয়। শীক্জই 

টারজান | পশ্চিমত্ধারী এক প্রাসাদ নিশ্াণ করিয়া 
্ ূ দিবেন। ৫৬ 

ঘট হে রাজন! নীলকঠের দক্ষিণে চারিখও 
জৈমিনি কহিতেছেন, লোকহরধদ নারদ হস্তের মধ্ো-_-যে মহান্ চন্দনক্রম চিররপ্রর 

/ধি ননপাঁতকে মহাযজেে শদ্ধাদু ও আসঞ্মন। হইয়া আছেন, তাহার পশ্চিম দেশে এই দেবের 
' দেখিয়া পরমন্্রীতপহকারে ঝাললেন যে,হে ক্ষেত্র গ্রস্ত হইবেক। তুমি নরপিংহদেবের 
নরপাল| কাধ্যকুপল ব/ক্তদিগের কধ্যে দে সন্গিধানে সহর্র অশ্বমেধ ঘজ্ঞ কর। আমি 
গণ সাহায্য এরেদান করেন, এ বিষয়ের তুমিই এই স্থানেই পাচদ্দিন থাকিব। 
প্রমাণ, যে হেতু হত চতুপ্্খ তোমার সহায়. তুমি গমন কর, এই অনস্ত জ্যোতির্ 
হইয়াছেন। ৯২. নরদিধহদেবকে অরাধনাপুর্ববক প্রতিমাতে 

অতএব আইস, আমরা সেই নীলকণ্ঠের প্রাপগ্রতিষ্ঠাদি করিয়া! এক দীপ হইতে অপর 
সনিধানে গমন করি; হে রাজনৃ! সেই সর্ব দ্বীপ দীপিত করিদ্বা লইলে বাশ শোভ। হয়, 

॥রাক্ষস'নাশক; সর্বব-বিত্ব-বিনাশী নরাসংহদ্দেবকে তন্রুপ শোভ[বিশিষ্ট আনয়ন করিব। ৭.১, 
এ মহাদেবের অগ্রন্ভাগে পশ্চিমান্ত করিয়া নরপতি নারদেসর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হাগন কর। ভগবান অন্তর্ধান করিয়াছেন | সত্বরগমমে সেই স্থানের চন্দনজ্রমসগ্জিধানে 

, বটে, কিস্তু এই ,নরকেশরী, প্রত্যক্ষ রহিয়া- | উপস্থিত হইলেন। ১১ 
ছেন। ৩1 ' তিনি তথায় দেখিতে পাইলেন বে, শিল্গি 



দহ উৎকলখণগড। 

নারদস্তাজ্ঞনা প্রাপ্ত, পুত্রং বৈ দেংশিল্পিনঃ ॥ ১২। তদাণ্ড ঘটে; সাধু সপ্রাকারং সতোরণমূ ॥ ১৯ 
মন্ষারপমাস্থায় শ্্ুত্ত্রধরৎ স্থিত । 
রাজানং স তু দৃষ্টা বৈ চিকীর্বস্তৎ সুরালয়মূ ১৩ 
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রোচে দেবাহৎ শিল্পশাস্ত্রবিৎ। 
নরলিংহালয়ৎ তাবদৃটয়িষ্যামি শো।ভনমূ ॥১৪ 
রাজাপি তমুবাচেদং প্রহনন্ ভো। ছ্বিজোতম12। 
নো শিলী তং হি সামান্তঃ শিল্প শান্তর প্রণেত কঃ১৫ 

কধিতো নারদেটনব তটুঃ পুত্রো মহাষশাঃ ॥ 
নির্জনেহম্মিন মহারণ্ে নেতঃপুর্ব্বং জনাশ্রয়ঃ১৬ 
ব্যমভাগতাঃ শিল্সিন সম্বন্ধ; কিন্িমিভকঃ ॥ 
দেবশিল্পী ভবানেব* বিষ্োরমিততেজমঃ ॥ ৪৭ 
সদনুধ্যায়িনা তস্ত নিদেশবশবর্তিন]। 
ঘেন স্মৃতত্ত্ৎ মুনিনা! ষ এবাত্রাগমিষ্যতি ॥ ১৮ 
প্রত্যর্চাৎ নরমিংহস্ত গৃহীত্বা তু দিনাস্তরে। 

০ ৬ ৮, ৯ জি 

শান্ত্র-বিশারদ নিশ্মাণপচু বিশ্বকশ্মার পুত্ত 
নারদের আজ্ঞাব্রমে মনুষারূপে শস্ত্র ও সুত্র 
ধারণপু ধিক অবস্থান করিতেছেন। 

তিনি রাজাকে দেবপ্রাপা্দ নিণ্াণ করিতে 

অন্ভিলাধী দেবিয়৷ কৃতাঞ্ালপুটে তৎসমীপে 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেব! আমি 
শিলশাস্তুবস্তা। আমিই আপনার এই নর- 
সিংহালয় নুন্দররূপে নিম্মাণ করিয়া দিব। 

ভো দ্বিজোতমগণ। নরপতিও তাহাকে 

হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন; আপনি 
ত সামান্ঠ শিল্পব্যবনায়ী নহেন, আপনি শিল্প" 
শান্ত্রের প্রণেতা, এ বিষয় নারদই আমাকে 
বলিয়াছেন ধে, আপনি তৃ্রদেবের মহাযশম্বী 
পুস্ত। নচেৎ এই নির্জন মহারণো ইতিপূর্বে 
জনাশ্রয় ছিল না, আমর! সম্প্রতি অভ্যাগত, 
আপনার সহিত কি নিমিভড এ সম্বন্ধ খটিবেক 
সুতরাং আপনিই দ্বেবশিল্গী। অপরিমিত 
তেজন্বী বিষুঃদ্নেবের নিত্য উপাঁনক ও নিদেশ- 

বশবর্তী যে মুমিবর কতক আপনি শ্মরণীয় 
হইয়াছেন, তিনিও নরসিংছদেবের প্রতিমূর্তি 
লইর! দিনাস্তরে এখানে আগমন করিবেন। 

গভবান্দেব ইতি পথীস্তরমূ। 

৮৫ ০ পক পল পা সালিশ শা কপসপিস্পা সি পা আপা পা ৮ শপ আল 

প্রানাদৎ নরসিংহস্ত প্রতিচীবদনং শুভমূ । 
তং পু্জয়িত্বা বিধিবৎ মিযোজ্য ঘটনে নৃপঃ 1২৭ 
শিলাসঞ্চারকান্ ভূত্যান্ বছবিতৈরযোজয়ৎ ॥ 
চতুর্থিংদে বিপ্রাঃ প্রালাদোহভূদনুতমঃ ॥ ২১ 
বুকালপ্রসাধ্যেহপি মহিম। দিব্যশিলিনঃ। 
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যকম্ম।বসানতঃ ॥ ২২ 

প্রতিষ্ঠাবিধিসস্তারং গৃহীত! সপরিস্ছদ্ঃ | 
নারদাগমনং প্রেক্ষ্য যাবভ্তিষ্ঠতি ভূপতিঃ॥ ২৩ 
তাবৎ গুশ্র।বরে শঙা! মুদ। মুর্জাস্তধা। 
গীতম্জলবাদ্যানি ঘন|নি করিণাৎ স্বনাঃ ॥ ২৪ 
তথ! জয়জয়েত্যু্চৈঃ শব্দ। আকাশমগুলে। 
তান্ ্রত্বা বিম্বপাপন! ইন্দ্র পুরোগমাঃ ॥ ২৫ 
রাজানঃ শো ত্র বিপ্র। বৈষ্ণবাশ্ঠ দহত্রশঃ। 

অভএব আপনি সত্বরে প্রাকার ও তোরণ. 

বিশিষ্ট নরফিংহদেবের একটী প্রাসাদ পশ্চিম- 
ছ্বারী কারর়। উত্তমরূপে নিঙ্মাণ করুন। 

নররপত্তি তাহাকে বিধমত পুজা করত 
প্রানাদন্ণ্বাণে লিয়োগ করিয়া বহুবিজ্তব্যয়ে 
শিলাসংগ্রহকারী ভৃত্য গকলকে নিযুক্ত করিয়া- 
দিলেন। 

হে বিপ্রগণ (সেই দিব্য শিল্পীর মহিমায় 
বকালদাধ্য হইয়াও প্রাসাদটা চতুর্থদবসেই 
স্বন্দররূপে প্রস্তত হইল। অনস্তর পঞ্চ" 

দিবসের প্রাতঃকালে নরপাল নিত্যকম্ম 
সম্পাদনানস্তর সপরিচ্ছদে প্রতিষ্ঠাদ্রব্জাত 
আয়োজনপুর্বক নারদের আগমন প্রতীক 
করিতেছেন। ১২-স-২৩ 

এমন সময়ে আকাশমগ্ডলে শঙ্খ, মুদ্জ, 
মুরজ প্রভৃতির ঘন বাদ্য ও মাঙল্য গীতধ্বনি 

এবং হস্তীর বৃংহিত ও পুনঃপুনঃ জয় জয় 
ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। 

এই প্রকার শ্রবণ করাতে ইন্রহায়প্রমুধ 
সহত্র সহত্র রাজগণ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ" বৈষ্ষ- 
সমূহ বিম্বয়াপন্ন হইলেন। 

অনন্তর “এই আশ্ররশুস্ত শঙ্খ সকল 
নিঃসংশয়ে অডভুত' এই বলিয়া তর্ক করিতে 



যোড়শোহধ্যায়ত। 

নিরাধারাস্তিমে শব! অভুতানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ 
বিচারয়স্তস্তে যাবৎ ভাবদ্দক্ষিণমারু তাঃ। 
গন্ধ স্বিতা হিরেফৌ.শব্দিতাঃ পৃষ্পবু্টযঃ॥ ২৭ 
আবির্ভূতাঃ ভ্রিপধগাবারিণাদ্রীকত। ছিজাঃ। 
তদনভ্তরমেবামৌ নারদে। ব্রহ্মণঃ ভুতঃ॥ ২৮ 
তপঃপ্রভাবনির্বঢ়-বিমান্বরগামিনীমূ। 
রহ্চামরহস্তাভির্ণিবাস্ত্রীভিঃ মুশোভিতমূ ॥ ২৯ 
অগস্কৃতাং বহুবিধৈর্মপিরত্ব প্রদাধনৈঃ | 
দিব্যমাল্যান্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ ॥ ৩০ 
রম্যাৎ প্রতিি তপ্রাণাং ঘটিতাং বিশ্বকম্মরণ!। 
তেজোমগুলমম্বীতাৎ পরিতো হর্ধদামপি । 
আদার নরসিংহস্ত প্রত্যর্চাৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ৩১ 
তাং ঢৃষ্টা হবিতাঃ সর্ধ্বে রাজ রাজানুবর্তিনঃ। 
অন্তদ্ধানগতে! দেবে! নারদেনানুতঃ * কিমু। 
মেনিরে ভূষিতাত্মানঃ প্রশশংনুশ্চ তং মুনিমৃ। 

লাগিলেন। এমন সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে 
গম্ধবহ প্রবাহিত হইল। ভ্রমরুলিকরের গুঞ্জিত 
ধ্বনিহযোগে আকাশমগ্ডুল হুইতে ভাগী- 
রধীর জলে সুলীতল পুণ্পবৃপ্তি আবর্তিত 
হইল। ৃ 

তদনস্তর ব্রহ্মপুত্র নারদ নরপিংহদ্দেবে 
রমণীয় প্রতিমা তপঃপ্রভাবোৎপন্ন মনোরম রথে 
আরোহণ করাইলেন। এ প্রতিমার ছুই পার্থ 
দিব্যরমণীগণ রতু-্চামর*হস্তে শোভা পাইতে 
ছিলেন। ২৪--২৯ 

এ নরসিংহমুর্তি বিবিধ মণিময় রত্বম্ 
অলস্কারে বিডুষিত। গলে দিব্য মালা, কটি ভটে 
দিবা বসন, সর্ধান দিব্য গন্ধে অন্ুলিগ্ত। 
তেজংপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত মুর্তিটী দূর হইতে 
দেখিলেই অন্তরে এক অনির্ব্চনীয় আনন্দ 
হয়; নারদ এ বিশ্বকর্ম-বিনির্দিত এ প্রতিম 
লইয়া এ স্থানে উপস্থিত করিলেন। ৩০1৩১ 

তদ্র্শনে রাজ! ও বাজানুগত জনগণ 
আহ্নাদিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন 
ধেমেই অন্তহিত দেবকে কি নারদ আনয়ন 
করিলেন? এই বলিয়া সকলেই আত্মাকে 
দে স্পশশপী পপাসি শিপ 

* নোস্কজ ইতি পাঠান্তরম। 

 লাগিলেন। 

৯৩ 

নিরূপ্য সমিধিস্থাস্ত নরমিংহাকৃতিং ছিজাঃ। 
আদ্যমুর্তেন্-সিংহস্ত প্রতিমামথ মেনিরে ॥ ৩৪ 
প্রত্ুথায় ততো রাজ গ্রহষ্টেনান্তরাস্বন। | 
প্রক্ষিণীকৃত্য হরিং জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৩৫ 
শ্রদ্ধাসম্পজিযোগ্যেন সম্তারেণ নুপাজ্জয়া। 
প্স্থাপয়ামাস মুনিং প্রানাদে শুভলক্ষপাম্ ॥ ৩৬ 
প্রতিমাৎ দেহদেবন্ত সুমুহর্তে দ্বিজোতমাঃ। 

| ধরামরাভ্যাৎ সহিতাৎ রত্ববেদ্যাৎ প্রতিষ্ঠিতামূ। 
যোগরূঢতনুৎ রাজা ইন্দরছাম্মোহখ তুছুবে। 
বৈষবৈত্রক্গণৈর্ভীপৈর্নারদেন চ ধীযত৷। 
গুহ্যোপনিষণৈঃ ম্মার্ভৈঃ স্তোস্রৈ: শানুর হিতৈ 

একানেকন্ুলহৃস্ষাণুমূর্তে 
ব্যোমাতীত (ব্যামরূপৈকরূপ । 

কৃতার্থ জ্ঞান ও মুনিকে বছতর প্রশংস) করিতে 
৩২৩৩ 

হে দ্বিগ্ণ! অনন্তর সেই প্রতীম! সমীপে 
স্থাপিত হইলে, সকলে নরদিংহরে অকৃতি 
নিরূপণ করিয়। সেই আব্য মুর্তি নৃদিংহদেবের 
প্রতিমা বলিয়ই নিশ্চয় করিলেন। ৩৪ 

অঙ্ঃপর ইন্জছ্যম্স সহ্ধচিত্তে প্রতুন্খান 
করত এ নরসিংহরপী হরিকে প্রদক্ষিণ- 
পূর্বক ভুমিপতিত মন্তকে প্রণাম 
করিলেন। ৩৫ 

হে বিপ্রোতমগণ! অনস্তর নারদষি 
নরপতির অন্ুম্তিক্রমে শ্রদ্ধাতিশয়পহযোগে 
দেবসেবোপযোগী বহুবিধ উপকরণের সহিত 

সেই শুভলক্ষণ। দেবদেবের প্রতিমূর্তি নুমুহূর্তে 
প্রাসামমধ্যবর্ভা রত্ববেদীর উপরি প্রতিষ্টিত 
করিয়া পরিচর্ধার্থ ব্রাঙ্গণদ্বয়ের সহিত স্থাপন 
করিলেন । ৩৬1৩৭ 

অনভ্তর রাজা ইঞ্জছাম বৈধ, ব্রাহ্মণগণ, 
ও ধীমান লারদের সহিত গুহ উপনিষদ ও 
্বৃত্যুক্ত স্তোন্জে পরমাদরে সেই যোগস্থিত 
মুর্তির শব করিতে লাগিলেন। ৩৮ 

হে দেব! আপনি এক হুইয়াও অনেকরূপী, 
নভুলরূপী হইয়াও ্ আপনি 
আকাশ হইতেও অর্জীহ কিমা 



৯৪6 

ব্যোমাকারধ্যাণিন বযোমসংস্থ 
ব্যোমারঢ় ব্যোমকেশাজযোনে। ৩১ 

ছুংখাস্তোধেস্্রাহি মাং দিবানিংহ 
প্রাহর্তৃতানেককোট্যরকধামন্। 
নিত্যাসমে দূরসংস্থো ন দুরে 
নাসয়ে। বা বোধবোধাত্মুভাব ॥ ৪০ 

জ্বের়জ্েয়ে। জ্ঞানগম্যোহুপ্যগম্যো 
মানলাতীতে! মানমেয়োহুনুমানাৎ। 
কৎ্নন্তাদি; কতন্গকর্তীনুমন্ত। 
পাতা হর্ত। বিশ্বসাক্ষিন্নমন্তে ॥ ৪১ 
হতধ্বংসন্তৈকহেতুং ন হেতু 
ভেতুৎ ছে সংশয়ানগ্রজাতমৃ। 

জ্যেতীরূপ জ্ঞানরূপ প্রকাশ 

প্োমব্যুহাকারনিণ্প্রাণহেতো ॥ ৪২ 
ত্বৎপার্ধাজে ভক্তিমগ্র্য।ং স্দ1 মে 
দেহি স্বামিন্ মূলভূতাং চতুণামু। 

আকাশরূপী; আপনি আকাশের সায় সর্ব্ব- 
ব্যাপী, আকাশ আপনার অপর--আকাশই 
আপন! হইতে উৎপন্ন। হে দিব্যমিংহরূপিন্ । 
আপনি বহু কোটি হৃর্যাতেজংপুঞ্জঘরূপ, আপনি 
সর্ধদ। দনিহিত হইলেও ( অপুণ্যবান অভত্ত- 
দিগের পক্ষে দৃরুস্থিত) ; ফপতঃ আপনি (সাধনার) 
দৃরুব্তাও নহেন এবং অল্প আ্লামে সনিহিতও 
নহেন। আপনি জ্ঞের় জ্ঞানখরূপ, দগ্না | 
করিয়া আমাকে দুংখসাগর হুইতে পরিত্রাণ 
করুন। আপনি জ্ঞেয়বন্ত দ্বারা জ্ঞেয় এবং 
জ্ঞানগম্য হইলেও অগম্য, আপান মায়ার 
অতাত হইলেও মায়ানোহিতদ্দিগের অনুমানে 
অনুমেয় । আপনি সকলের আদি, সর্বত্রষ্টা, 
সকলের অনুমোগনকর্তী, রক্ষিতা ও সংহর্তী; 
হে বিশ্বসাঞ্ষিন। আপনাকে নমস্কার করি। 
আপনি ছুঃখধ্বংদের একমাত্র হেতু, অথচ 
আপনার কোন হেতু নাই। আপনি সংমার- 
বন্ধন ও সংশয়সমুহের চ্ছেঙ্গক, আপনি 
সকলের অগ্রজাত, ল্লাপমি জ্যোভীরূপ, জ্ঞান- 
রূপ ও প্রকাদসমূহ্হপ। আপনি ন্যহাকার 

পি এপ শপ শপ শপ শপ ও অপ পা অপ 

উৎকরধও্ । 

শ্রোেঃ শ্মাতরতামূকা ময়ানে 
দীনাসিঠভাত্র বন্ধা ভবাকৌ।॥ ৪৩ 
অনস্তপাদ্দং বহুহস্তনেত্র- 
মনভ্তকর্ণৎ ককুভৌ হবস্তমূ। 
দিবানিশনাধহৃকুগল।ঢ্যং 
নক্ষত্রমালাকৃতাচারুহারমূ ॥ ৪৪ 
ত্বামসুতং দিব্যনৃসিংহমূর্তিৎ 
ভক্তেষ্টিপুর্তিৎ শরণৎ প্রপদ্যে। 
যৎপাদপদ্মৎ হি পিতামহস্ত 
কিরীটরত্বৈবিকচত্বমেতি ॥ ৪৫ 
যদীয়পাদাজঘুগাস্তভূমৌ 
লুঠচ্ছিরে। যন্ত হি পাঞ্চভৌতম্। 
তদ্দিব্যপাদং শিরা বস্তি 
স্বরেন্্রনাধ্যঃ খলু তং নমামি ॥ ৪৬ 
তদ্দিব্যদিংহংহতপাপসজ্যং 

পাদ।শ্রিতানাং করুণান্ধিসিংহমূ। 

আপনার পাপে ভক্তি, ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষের মুলীভূত, হে খ্ামিন! আমাকে 
সেই পরম৷ ভক্তি প্রদান করুন। যাহারা 
আপনার প্রতি ভক্তিশুন্ত হুইয়া শ্রৌত স্মার্ত 
কণ্ম করে, তাহাদের মে কন্ম হন্তরণাত্বরূপ, 
ভাহাডে তাহারা সংসারসাগরে বন্ধ হইয়া 
দীনভাবে অবস্থান করে। হেদেব! আপনার, 
অনস্তপদ, অনস্ত হস্ত, অনস্ত নেত্র, অনন্ত 
কর্ণ, দকৃসমুহ আপনার বস্ত্্বরূপ ; চন্রনৃর্ধ্য 
আপনার ছুই কর্ণের কুগুল, নক্ষত্রমাল। 
আপনার মনোহর কঠহার; আপনার এই 
অদ্ভুত দিব্য নৃপিংহমুর্তি ভক্তগণের বাগ" 
পুরক, আমি আপনার এ মুর্তির শরণাপন। 
আপনার যে পার্দপণ্র ব্রহ্মার কিরীটরতে 
হৃশোভিত হয়, এবং ধে পাদপদ্দের প্রান্তে 
নিধিল পাঞ্চভৌতিক জীবের মস্তক বিলুন্ঠিত, 
নুরকামিনীগণ যাহা মস্তকে ধহন করেন, 
আমি আপনার সেই পাদপদ্ে প্রণাম করি; 
আপনার এই দিব্য নৃসিংহমুর্তি পাপীঙ্ি'গর 
পক্ষে প্রচণ্ড এবং পাপসমুহ নিয়ামক, পদাশ্রিত 

দির্দাণের হেতু; আপনাক্ে-নমস্কার। ৩৯--৪২ | ব্যক্তিগণ্র পক্ষে দয়ালাগয়। আপনার এই 



যোড়শোহধ্যায়ঃ। 

পাদাজ দংঘটবিখটমান- 
ব্রহ্মাওভাওং প্রণমামি চওষ্ ॥ ৪৭ 
সটাচ্ছটাকম্পনশীর্ধ্যযাণ- 
ঘনৌ্ববিদ্রাবিতপাপসজ্ষমূ। 
চণ্ড টহানাস্তরিতাবশবং | 
ভ্রিলোকগর্ভং নৃহরিৎ নমামি ॥ ৪৮ 
ন;স্তে নমন্তে নমস্তেহদ্য বিষে 

পরিত্রাহি দীনানুকম্পিন্ননাথমু। 
ভবন্তৎ সমাসাদ্য মে দেহবন্ধে 

মুরারে ন সংদারক'রাগৃহেহুব্য ॥ ৪৯ 

হয়মেধ সহত্রন্তে যথা ত্বাং চম্মচক্ষুষ! ৷ 
দিব্যরপং প্রপশ্ঠাামি তথানুক্রোশয় গ্রভো। ॥ ৫০ 
কোটয়ঃ পাপরাশীনাং ক্ষরং যাস্তি যথা প্রভো। 
ধন্মার্থকাম। হস্তস্থা নৈষাৎ চিত্রং স্তবস্তি যে ॥৫১ 
মোক্ষম ভাজনং বিষেশ তে নর! যে তবাশ্রয়াঃ৫২ 
স্যত্েখং দিব্যলিংহুৎ ৩ ভূপতিহ্থ্টমানপঃ। 

পো পপ পা” আপ পর পপ সপাপিকআগক 

মূর্তির পাদ্দপন্মের সংঘঘটনে ব্রহ্গাগভাণ্ড ভগ্র 
হয়, আপনার এই মুর্তিকে আমি প্রণাম 
করি। ৪৩---৪৭ 

জটাপমূহের কম্পন দ্বারা মেখসমূহের 
অপসারপচ্ছলে যিনি পাপসমূহ তাড়াইয়! 
থাকেন, ধাহার প্রচণ্ড মট্টহাস্তনিনাদের নিকট 
'মেতধ্বনি পরাভূত, সমস্ত ভ্রেলোক্য ধাহার 
উদ্রমধ্যে অরস্থিত করিতেছে, সই নর- 
হরিকে আমি প্রণাম করি। বিষে]! আপনাকে 
আমি বার বার প্রণাম করি। হে দীনদয়ালো ! 
আমি অনাথ, আমাকে রক্ষা করুন। হে 
মুরারে! আমি যেন আপনার সাক্ষাৎকার 
প্রাপ্ত হুইয়া সংসার-কারাগারে আর আবদ্ধ 
নাহই। হে প্রভে! সহজ অর্বমেধ্যজ্জঞের 
পরে আপনাকে আমি চক্ষুত্বারা যাহাতে 
দেধিতে পাই, অনুগ্রহপূর্বক তাহ! করুন। 
হে প্রভো! কোটি কেটি পাপরাশি যাহাতে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অনুগ্রহপুর্ধক তাহা কনুন। 
হে বিষ্শে! যাহার! আপনার আশ্রিত এবং 
আপনার এই অস্তুত মৃর্তির স্তব করে, তাহার! 
ধর্ম, অর্থ ও কাম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মুক্তির 

সা পোসপাগপান | জাপা পা পপ 

৫ 

দণ্ডপাতপ্রণামেন জগাম ধ্রণীৎ মুছঃ ॥ ৫৩ 
জৈমিনিরবাচ। , 

ক্ষেত্রং ত্ররসিংহস্ত ব্রদ্ধাণা নির্দিতং পুরা। 
ইন্জছ্যমাচুগ্রহায় সর্র্বলোকহিতায় চ ৫৪ 
পশ্যান্তি যে নৃপিংহস্তৎ শুনা সহ সংস্থিতমূ। 
ন দেহবন্ধংতে বিপ্রাঃ প্রাপুবস্তি ন সংশয়ঃ॥৫৫ 

মনসা বান্ছি তং যদৃষৎ প্রাপুশস্ত ততোহধিকমূ। 

স্তোত্রেণনেন যে দিব্াদিংহরূপং স্বস্তি বৈ।৫৬ 

সর্্বকামগরদে দেবস্তল্ত মুক্তি প্রধচ্ছতি। 
জৈশুরুদ্বাঙ্গশী যা বায়ুনক্ষত্রলংযুত।॥ ৫৭ 
তন্তাৎ প্রতিষ্টিতঃ ক্ষেত্রে দিবাসিংহো মহর্ষিণা 
স্ুতেন ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ তত্ব পশ্যান্তি তত্র ঘে ॥৫৮ 

বাজিম্ধেসহত্রস্ত ফলং সাঙ্গং লতস্তি তে। 

পঞ্চামূতৈরর্ধ! ক্ষীরেণ নারিকেলরদেন বা ॥ ৬৯ 

পাত্র হয়। নরপতি এইবূপে হ্ষ্টচিত্তে সেই 
দিব্যনৃসিৎহ মুর্তির ত্বব করিয়া ভূতলে বারংবার 
দগুবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন । ৪৮--৫৩ 

জৈমিনি বহিতেছেন যে, ইতিপূর্বে ব্রন্গা 
ইক্জছায়ের প্রতি অনুগ্রহ ও সমুদয় লোকের 
হিতের নিমিত্ত এই নরসিংহের ক্ষেত্র নিশ্মঃণ 
করেন। ৫৪ 

হে বিপ্রগণ! শস্তুর সহিত অবস্থিত সেই 
নরপিংহকে ধীাহারা দর্শন করেন, তাহারা আর 
যে দেহরপ বন্ধন প্রাপ্ত হন না, ইহাতে সংশয় 
নাই। ৫৫ 

তাহারা মনোদার] যেষে বন্থা করেন, 
ততোধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন। ধাহাওা এই স্ব 
স্বারা দিব্য নৃদিংহরূপের স্তব করেন, সর্ব্বাভীষ্ট- 
পুরক নৃমিংহ দেব তাহাদিগকে মুক্তি দান 
করেন। 

মহরধি নারদ জ্যে্টমাসীয় শুরাঘদশীতে 
স্বাতি নক্ষত্রে ক্ষেত্রধামে এই দিব্য সিংহকে 
প্রতিষ্ঠিত করেম। 

ধাহারা দেই স্থানে যাইয়। তাহাকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাতারা সহ অশ্বমেধ 
যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফলভোগী হন্ন। ধীাহারা পঞ্চানৃত 
বা ছুদ্ধ অথবা নারিকেলোদক কিংবা গন্ধবারি 



৯৬ উৎকলখণ্ডম্ । 

নাপয়স্তি নর ঘে বৈ অথব। গদ্ধবারিণ!। | বমীপে তল্ত ভে] বিশ্রা। জন দানমেব চ॥| ৬৭ 
পুজন্িত্ব। মহাসিংহমুপচারৈঃ সপার়সৈঃ॥ ৬ | অন্তানি পুণ্যকর্মাণি কৃঙানি চ সকৃম্নরৈঃ। 
ধৃপৈর্দীপৈঃ সকর্পুবৈত্তাম্থলৈরতিশোভনৈঃ॥৬১ কোটিকোটিগুগানি হথার্নরসিংহপ্রলাদতঃ॥ ৬৮ 
হুসীতিহ্িতপাঠৈশ্চ অযপদৈস্তখোচ্চকৈ:। ইতি উৎকলখণ্ডে যোড়শোহধ্যায়ঃ। 
প্রদক্ষিণপ্রণা মৈশ্চ দানৈত্র ক্ষণতর্পণৈঃ ॥ ৬২ 
জবাকুহুমমাল্যেশ্চ গন্ধমাল্ৈঃ হুশোভনৈঃ । 
সন্ভো্য দরসিংহস্ত ব্রহ্নালোকমবাপুগ্াৎ। সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ। 
বৈশাখস্ত চতুদদপ্তাং সৌরিবারেহনিলক্ষকে। 

মুময় উচূঃ। 
আদ্যাবতারাঃ সিংহস্ত প্রদোষসময়ে ছিজাঃ ॥৬৩ 

্ প্রতিচিতে নারপিংহে ক্ষেত্রে তন্মিন্নরাধিপঃ | 
তন্তাং সম্পুজ্য বিধিবৎ নরঙ্গিংহংসমাহিতঃ। | 

জন্ককোটিনহলৈত্য পাপরাশিঃ নুসফিত:॥ *৪  কিখকার খুনে ৯ হিনঃ॥ ১ 
দহাতে তত্ক্ষণাদেব তুলরাশিরিবাগিনা। 

হা সাত! বি প|পৈর্নিশ্ধোকেণ ভুজঙ্গবৎ ই 
5 রা | অধ্যেতৃংশ্চতুরো৷ বেদান্ স্যড়ঙপদ্ক্রমৈঃ 1 লন তশ্গব্যাধয়ঃ সম্ভি ন শোক নাধয়ভ্তথ। ॥ ৬৬ ॥ 

সর্ধান ও প্রতি 9৯৯ রে ৰ যজঞবিজ্যা কুশলান্ মীমাংসাপরিনিষ্ঠিতান্ ॥ ৩ 
1 সভাব্যবলহৃত্ৈষ্য পরিনিষিতকর্মণঃ। 

রা মহাদিংহরপী সেই দেব-দেবকে স্লাপন | অষ্টাদশ বিদাহ কুশলান্ ধর্্কোবিদান্।॥ ও 
এবং 'পায়সার্দি উপচার দ্বার পূজন আর কি অশ্বম্ধে বজ্জের কললাভ করিতে পারে। 

জবাপুপ্পমাল্য, নুশোভন গন্ধমাল্য, দূপ, দীপ, | হে বিপ্রসণ! নরাসংহের প্রাদাদে ততকৃত যাগ, 
কর্পুর, তান্ুল, হুন্দর স্বতিপাঠ, অত্যু্চ জয় যজ্ঞ, দান ও অন্তান্ট পুণ্যকশ্থ সকল কোরি 
শঙা, প্রদক্ষিণ প্রণাম, দান ও ব্রাঙ্মগণের কোটি গণ ফল প্রদান করিক্না থাকে। ৬৩--৬৮ 
সন্ভোযোৎ্পাদন ঘার। তাহার সম্তোষোখ্পাদন যোড়ণ অধ্যায় সমাপ্ত । 
করেন, তাহারা সর্বোস্তম ব্রহ্মলোক লাভ ডিন 

কন্দিতে সমর্থ হন। ৫৬--৬২ 
ৃ 

? মুনিগণ প্রশ্ন করিতেছেন যে, হে মুনে! 
এই নরসিংহদেবের আদ্যাব্তার বৈশাখ 

সেই ক্ষেত্রধামে নরদিংহ প্রতিষ্ঠিত হইলে চতর্দশীতে শ তি মাসের শুরু! চতু নিবারে স্বাতি নক্ষত্র নররাজ ইন্রযু্ কি করিয়াছিলেন? ইহা 
প্রদোষলময়ে হইঘ়াছিল। সেই দ্বিবসে 
সমাহিত হইয়! যথা বিধানে নরদিংহকে পুজা শ্রবণার্থ আমাদের অতিশয় কৌতুহল জস্মি- 

য়াছে; অতএব বর্ণনা করুন। ১ 
করিলে তৎক্ষণাৎ সহত্কোটি-জন্মার্ডটিত 5 

সফ্চিত পাপরাণি অনলে তুলারাণির স্তায় _ জৈমিনি কহিলেন,হে বিপ্রগণ! দেই 

রী নৃপবর প্রথমতঃ ইন্তরারদি 'দবগণকে নিমন্ত্রণ ভম্ম হইয়! যায়। 

নরলিংহকে দর্শন বা স্পর্শন, নমস্ার,প্রনি. করিলেন, অনন্তর সহজ সহ বিপ্র এবং 
পাত ও স্ভোত্র ভক্তিসহকারে কৃত হইলে গীত সউ-৯ যজ্ঞ. 

অজ-নিশ্মোকের স্তায় পাপাবরণ মুক্ত হুইয়। বিদ্যা-পারদশা, মামাংসা-শান্ত-নিপুপ, সতায্য- 
্ রি কল্প-কুশগ, পরিনিভিতকশ্া খষিগণ ও অঙ্টা বায়। 

তাহার কোন প্রকার গীড়া, শোক, বা মনঃ. দশ-বিদ্যাবিশারদ-ধর্্ম-কোব্ধি সদচারপরায়ণ 

ফ্রেশ হন্ন না, নিখিল অভীষ্টদাবন এমন  *সর্বান্। 



সপ্তদশোহধ্যায়ঃ । ৯৭ 

সদাচাররতাংশ্চৈৰ কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ 
বৈষ্বাংশ5 বিশেষেণ মন্ত্রয়ামাদ সাদরমূ ॥ ৫ 

যজ্ঞণাল। মরুতুম্ত যথাপীস্তে! হিজোতমাঃ। 
তথেন্দ্রহামস্পন্ত রচিত বিশ্বকন্মরণা ॥ ১০ 

ত্রৈলোক্যে থে চ বাজান: দিদ্ধাশ্চ ধষয়ো ঘিজাঃ । শুভেহহি শুভনক্ষত্রে বাসরিত্বা! সভাঙাই | 
সচ্ছুদ্র। বণিজ দ্বীপ-পতর়শ্চ নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৬ 
ক্লোশহুয়মিতা বিপ্রাঃ সভাসীত্তন্ত ভূপতেঃ 
পাষাণধটিত! দোচ্চ! নুধয়1 সাধুলেপিতা ॥ ৭ 
রুচিদ্রত্মযী ভূমী কচিৎকাঞ্চননিশ্মিতা। 

রাজ্ঃ মিংহাসনাসীনান্ বৃষ্যাসীনান্ খবীনঝ*১১ 
দিদ্ধান্ ব্রহ্ধঝধিগণান্ বছমূল্যকুথস্থিতান্। 
দেবান্ কাঞ্চনপীঠস্থান্ যখাযোগ্যমথ দ্বিজান্ ॥১২ 
বরাসনস্থানন্যাংশ্চ যথাদেশৎ হুখস্থিতান্। 

স্কাটিকী রাঙ্গতী চৈব ধথাযো গ/ৎ কৃতা স্থলী ॥ ৮! মধ্যে নৃপাণৎ দেবানামৃধীণার। শচীপতিমূ॥ ১৩ 

স্তত্তৈ রতুময়ৈঃ প্রাচ্চৈহুকুলপরিবেষিতৈঃ | সাআজ্যলক্ষণে স্বস্ক রত্বসিংহাননে স্থিতমূ। 
চারুচন্দাতপাট্যা সা গন্ধমাটদ্যেঃ সচামবৈঃ *1 ৯ | দিব্যৈ্থাল্যেন্তথ। গট ্বর্বামোভিবিষ্টরাদিভিঃ ১৪ 

ৃ পুরোধসা সমৎ পুর্বৎমঙ্চয়ামাস ঝন্ধিমৎ। 
সত্যবাদী সৎকুলসম্ভৃত ব্যক্তিগণও ৰিশেষরূপে 
বৈষ্বগণকে সমালরনহকারে নিমন্ত্রণ করি- 

বিনীতো দীনবন্তস্ত চক্রে পুজান্তথ। নৃপঃ 1 ॥ ১৫ 
ততঃ লিদ্ধান্ দিবমুনীনচ্চরনিজ্বত্তদা । 

লেন। হে ছিজ্গণ! অধিক কি বলিব? এই | বিম্ময়ং জনয়ামাগ কুবেরস্তাপ্যধিশ্রিয়ঃ॥ ১৬ 
ভ্রেলোকামধো যে সকল র'জা ও সিদ্ধ খধি 
এবৎ সৎশুদ্র, বণিক ও ছ্বীপারিপ ছিলেন, 
তাহারাও নিমন্ত্রত হইলেন। ২স্৬ 

হে বিপ্রগণ! দেই ভুপতিপ সভাস্থল 
ঘবিক্রোশ পরিমাণে প্রশস্ত হইয়াছিল। প্র 
সভা পাঁষাণনির্্মিতা উদ্ভায়বিশিষ্টা এবং 

সম্যক হুধালেপদ্বারা অতিহ্তৃষ্ত হইয়া" 
ছিল 1 উহার কোন কোন স্থলের ভূমি রত্বময়ী, 
কোন স্থলে বা কাঞ্চননির্্মিতা, কথাও বা 
স্টিক ও রজতে শোভিত] হওয়ায় স্থানটী 
যথাযোগ্য হইয়াছিল । ৭৮ 

উহার স্তম্ত রত্রময়, উচ্চ এবং বস্দ্বারা 
পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে মনোরম চক্দাতপ 
এবং উহাতে চাঁমর বীজন ও গন্ধমাল্য বিতরণ 

* মুক্তাঙ্ীমান্তরস্থৈশ্চ চাকুবাতায়না তথা। 
কৃ্ণাগুরুন্েহপিক্তা শ্রীধগুদলিলোক্ষিতা ॥ 
সর্ববূকৃহ্মাকীর্। প্রান্তোপবনসংবৃতা। 
বাপ্যঃ স্কটিকলোপানাঃ পদ্মকহল।রমণ্ডিতাঃ 
চক্রবাকৈঃ প্লবৈরহংনৈঃ সারটর্মধুরত্বরৈং | 
ব্ান্তীস্তরাঃ স্বচ্ছশী ত-হুগন্ধমধুরাভতসঃ ॥ 
পরিতঃ শতশস্তগ্ঠাঃ ভুখাবতরণ। ছিজাঃ। 

উপচ্ছায়৷ খিরচদাঃ শোভমানা সমন্ততঃ ॥ 
ইত্যধিকঃ কুত্রচিৎ পাঠঃ। 

হইয়াছিল, হে দ্বিজোতুমেরা! যেরূপ মরুত্ত 
রাজার যজ্ঞশাল! ছিল, এই ইন্্রহায় ভূপতির 
যজ্জস্থলীও বিশ্বকর্মা তাদৃক্প্রকারে রচনা 
করিয়াছিলেন । ৯--১০ 

নরপতি গুভদিনে শুভনক্ষত্রে সভাস্- 
দ্বিগকে ত্য ্ব মধ্যাদানুসারে নিদি করি! 
যথাযোগ্য আমনে উপবেশন করাইলেন, বাজ. 
গণকে সিংহাসন, খধিদিগের বৃষ্যাসন, সি ও 
শর্দীবিগণকে বহুমুল্য কুশাপন, দেবগণকে 
কাঞ্চন গীঠ এবং অন্তান্ত সন্ত্রাস্তদিগকে বরা" 
সনে সংস্থাপনপুর্ধক ছ্েবগণ, খধিগণ ও 
ভূপালগণের মধ্যে শচীপতিকে বিষ্টরাদি 
প্রদ[নপুর্বক দিব্যযাল্য ও গন্ধ বস্ত্র প্রভৃতি 
দ্বারা পুরোধার সহিত অগ্রেই সমৃদ্ধিসহকারে 
অঙ্চন! করিলেন। তিনি দীনাভাবাপন্ন-ব্যক্তি* 
দিগকে অতি বিদীত-ভাবে ধনগগানপুর্ধবক 
পুজ। করিলেন। ১১৮১৫ 

অনস্তর লিদ্ধ ও দ্দিব্যর্ধিগণকে ইন্জবৎ 
সমৃদ্ধির, সহিত পুজ| করিয়া! ধনাধিপ কুষেরেরও 
বিস্ময়োৎপান করিলেন। ১৬ 

* হৃষ্টাসীনান্ খবীনপি। 
1 আশ্চর্ৎ মন্ভতেহস্তাসৌ ত্রেলোকোশে! 

হপি তদৃষধা। ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠ 



৯৮ 

ওতো দেবান্ সমানর্চ প্রকৃতার্থন্ত সম্পদৈঃ * 
ততে৷ বিপ্রান্ বাহুজকান্ বৈগ্ান্ুনিপুরঃসরান্। 

উৎকলখণগ্ম্। 

যাবৎ ক্রতুলহত্রস্ত সংস্থ। ভবতি মে প্রভো। 
তাবৎ তৃৎ ত্রিদশৈঃ সার্ধাং মো মধ্যগতো বদ॥২৩ 

স সম্যক্ পুজয়াখাস সত্বোদ্রিকো মহীপতিঠ 1১৮ যষ্টুমিচ্ছামি দেবশং নাহং ত্বৎ্পদলিগ্নয়া। 
অন্ত।ংশ্চ সচিবন্থার পুজয়িত্| সমন্রমঃ। 
হাঃ সবিনয়ান্ঃ কৃতাঞজলিপুটভ্তদ! ॥ ১৯ 
হেন্দমুচ্চৈরোহেদং লারদেন পুরোধসা। 
তব প্রসাাদ্দেষেশ ইচ্ছামীদং প্রমীদ মে ॥ ২০ 
ত্রতুনা হয়মেধেন সংযক্ষো যজ্রপুরুষমূ ॥ ২১ 

অনুজানীহি মাং নেব ক্রুতুনামীশ্বরো৷ ভবান্। 
ত্দাজ্ঞাপালকা; হব্বে তেলোকো নিবসত্তি যে॥ 

অতঃপর অন্তান্ত দেষগণকে যথাবিধানে 

স্বকীয় সম্পদ্দনূসারে অর্চনা! করিয়া মুনিগণ, 
ব্রাহ্গণগণ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠকে যথাযোগ্য 
পুজার্দি করিলেন। ১৭। ১৮ 

তিনি অন্তান্ত ব্যক্তিপিগকে সসন্ত্রমে সচিব 
দ্বারা পূজ। করণ'নস্তর হুষ্টান্তঃকরণে বিনীত ও 
নম্রভাবে কৃতাগ্জলিপুটে নারদ সমভিব্যাহারে 
মহেন্দ্রনমীপে যাইবা উঠৈঃম্বরে এই প্রকার 
নিব্দেন করিতে লাগিলেন যে, হে দেবেশ্বর ! 
আমি আপনকার প্রসাদাৎ এই সহত্র অশ্বমেধ 
যজ্ঞ ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন। ১৯। ২০ 

আমি হয়মেধ যজ্দ্বারা যজ্ঞপুরুষের পুজা 
করিব। হে দেব! ভাপনি ক্রেতুময়ের ঈশ্বর, 
অতএব আমকে অনুমতি করুন। ২১ 

হে দেব! এই ব্রেলোক্যমধ্যে ধাহার। বাস 
করিতেছেন, সকলই আপনার আজ্ঞ। প্রতি. 
পালন করিয়া থাকেন। হে প্রভে।! যাব 

* প্রভৃতম্বন্বমম্পদঃ। 
1 উপচারৈর্মহীনাথঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ 

রাজ; সম্পূজয়ামাস রাজযোগৈঃ পরিচ্ছদৈ: ॥ | 
বধ! তে মেনিরে ভূপাঃ ৬ বামঃ সাম্প্রতৎ বয়ং। 
সত্যং রাজ্যং ক্রেমাং, প্রাপ্ত নেৃশশ্চ পরিচ্ছদঃ 
আনর্চ বৈষ্ণধান্ ভূয় উপচারৈঃ সমানয়ন্। 
শাস্তা অপি বথা চিত্রং মেমিরে বিষয়াগমম্ ॥ 

রুচিদিতা ধিকঃ পাঠঃ। 

সর্ষেষাং বেখলি দেবেন্দ মনোবৃত্তিং সদ! প্রভে। 
ুস্মাকৎ পুর্বদৃষ্টোহত্র বপুষ্মান্মাধবঃ প্রভুঃ। 
উপাসনায়াং পোহয়ৎ যে! বালুকাভিন্তিরোদখে ॥ 
তন্ত ভূয়ঃ প্রকাশার্থৎ বাজিমেধগহত্রকমৃ। 
করিষ্যে বচনাদি্্র চতুরাস্তস্ত শাদনাৎ॥ ২৬ 
পুনঃ প্রক।শিতে তন্মিন্ শ্রেয়োঝেহুপি ভবিষ্যতি 

ইতি বিজ্ঞাপিতা রাজ্ঞ৷ মহেল্জপ্রযুখাঃ হুরাঃ ॥ 
অস্তর্ধানাস্তরং জাতু শ্রুতপূর্ববাৎ সরন্বতীম্ *। 
অশরীরাং ম্মরস্তস্তাৎ ভূপং প্রোচুঃ প্রহ ধিতাঃ। 
ইন্দরছায় মহাত্মাদি সত্যৎ সত্যব্রতো ভূৰি। 
তৃচ্ে্টিতৎ পুরাম্মাভিরন্বভাবি ভবিষ্যকমূ ॥ ২৮ 
সহায়ান্তে ভবিষ্য।মঃ কার্ধ্যে ভ্রেলোক্যপাবনে। 

পধ্যন্ত আমার এই ভ্রুতুসহত্র সম্পূর্ণ না 
হইবে, ভাবৎকাল আপি ত্রিদদশগণ্র সহিত 
এই সভামধ্যে অবস্থান করুন। ২২ ২৩ 

আমি আপনার পদ-বাসনায় দেবেশ্বরের 
যাগ ইচ্ছা করিতেছি না। হে প্রভো!হে 
দেবেন! আপনি ত সর্ধদ্দাই সকলের মনো- 
বৃত্তি জানিতেছেন। ২৪ 

এই স্থানে যে আপনার প্রভু মাধবকে 
বপুষ্বান্ দেখিয়াছিলেন, তিনি এখন উপাসনা! 
দ্বারা বালু কারাশিতে অন্তহিত হইয়াছেন । ২৫ 

হে ইন্দ্র! আমি তাহারই .পুনঃপ্রকাশের 
জন্য চত্ুরাননের অনুমতিক্রেমে সহত্র অশ্ব 
মেধ যজ্ঞ করিব। ২৬ 

নরবর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে 
মহেল্ত প্রভৃতি দেবগণ মাধবের অন্তর্ধানোভর 
সেই শ্রুতপুর্র্ব অশরীর! বাণী ন্মরণপুর্ধবক 
সহর্ধে ভূপতিকে কহিলেন যে, হে ইন্জছায় ! 
তুম মহাত্মা এবং তুমিই পৃথিবীতে বধাথ্থ 
সত্যব্রতাবলগ্বী, তোমার এই ভবিষ্যৎ চেষ্টিত 
বিষয় পুর্ববেই আমরা! অনুভব করিয়াছি। 

অতএব তোমার এই ভ্রেলোক্যপাবন- 

* যা চ ভাতা পুর্ববং সরম্বতী। 



সগতদশোহধ্যায়ঃ | 

অঙ্টা স জাতাং যন্ত্র উচ্যক্তঃ ত্বয়থেব হি ॥ ৭৯ 
অত্রৈবোবাচ ভগবানম্মাকমপি ভুতলে । 
প্রবেশং তৃদনুক্রোশবশাতুয়ঃ প্রকাশনম্ । 
করিষো দারবং দেহমিত্যেতৎ পরিনিষ্ঠিতমূ ॥৩০ 
নাত্রাম্মাকং ব্যলীকস্ত নেন্্রন্ত চ মহীপতে। 
অন্মদিষ্টে সহুদ্যোগন্তব ন শ্রীতিকারকঃ ॥ 
হখং যজনম্ব রাজেন্দ্র বৈকুঠৎ ভক্তবৎমলমূ ॥ ৩১ 

ক্রতুনা হয়মেধেন সহস্রপরিবর্তিনা । 
ছুরারাধ্যো! হি ভগবানম্মাকং ভক্তবৎসলঠ॥ ৩২ 
বয়মপ্যত্র দেবত্বং ত্যক্ত1 ভক্তিপরায়ণাঃ। 
আরাধয়ামঃ ক্ষেত্রেহম্মিন্ বিনীতা নররপিণঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে কমন নিধ্যতি বৈকৃতমূ 

জৈমিনিরুবাচ। 
ইত্যুকতে ত্রিদশৈঃ সেন পরিতুষ্টান্তরাত্মনা। 

. কার্যে আমরা সহায় হইব। সেই জগৎ. 
অষ্টা জগদীশ্বর স্বযখই ইহাতে উদৃযুক্ত 
আছেন । ২৭-*২৯ 

ভগবান্ এ স্থানেই আমাদিগকে বলিয়৷ 
ছিলেন যে, পাতালে প্রবেশান্তর ইন্দ্রছায়কে 
দয়। করিবার জন্য পুনরায় ভূতলে দারুময় 

পাপা শী শশী শি পি 

শা শত 

দেহে প্রকাশিত হইব, ইহ1 আমার নিশ্চক্সই ' 

রাখিয়া নির্দিষ্ট শুভ লগ্গের প্রতীক্ষা করিতে 
» সুতরাং হে মহীপত্তে ! এ বিষয়ে আমাদের লাগিলেন। ৩৫ 
ব|দেবেজ্রের কোন অপস্তোষ নাই । আমাদের । 
উদ্দেশ্টে যাগালুষ্ঠান তোমার কোন উপকারক : 
হইতেছে না, অতএব সেই পরম ভক্তবৎসল ' 
বৈকুঠনাথকে নির্কিদ্বে যাগযজ্ঞাদি ছারা 
পরিতুষ্ট কর । ৩১ 

ভগবান্ দুরারাধ্য "হইলেও আমরা বহু 
অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া ভাহার প্রতি. 
বিধান করিব। ৩২ 

আমরাও এই ক্ষেত্রে দেববিগ্রহ পরিত্যাগ- 
পূর্বক নররূপী হইয়া বিনয়-ভক্তিসহকারে 
ভগবানকে আরাধনা করিব। যে হেতু এই 
লোকে যথাবিধানে কতকর্্দ হইলে দিদ্ধি 
হুইয1থাকে 1৩৩ 

জৈমিনি কহিলেন, ইব্্রাদি ভ্রিদশগণ 

র 

পপ পপি পাতা শশী 

৯০১ 

আরতু।থং ক্রোতোর[জা ভগবস্তমপুজয়ৎ। 
উপচারদহতৈজ্ত যথাবং প্রতিপাদিতৈঃ। 
ততঃ পিতৃনপান্ রাজা নিরপ্য শ্রদ্ধয়ান্িতঃ ॥ ৩৪ 
দনোগৃহগতান্ বিপ্রান্ যাঞ্জিকান্ সমলঙ্কৃতান্ 
কৃতেষ্টদেবৎ পুরতো। বৈকুষ্ঠং সাগ্লিহোত্রকম্। 
আকাতন্ন্ কলিতং লগ্মং সংবৃত্তে শ্বম্তিবাচনে॥ 
উপস্থিতঃ দপত্বীক: শুদ্ধ মানল্যবেশধুকৃ। 
স্বস্তিবাচ্য দ্বিঙগান্ শুদ্ধান্ পুণ্যাহমৃদ্ধিকম্ চ। 
ততঃ সভ্ তসম্তারে! ব্রয়ামাস খত ॥ ৩৬ 
বৃতান্তে তু সপতীকৎ দীক্ষয়স্তো নৃপোত্তমমূ । 
বিকৃত্য দীক্ষণীয়েষ্ট্য। অযজন্ * সভাচোদিতাঃ ॥ 
প্রণীয় তং প্রজঙ্গস্তৎ বেদ্যামাহবনীয়কম্ । 
ত্রেলোক্যমজলকরৎ কিং সাক্ষাৎ বৈষ্ণবং মহঃ। 
মুপ্রোক্ষিতঞ্চানুমন্ত্্যানুজ্ঞাপ্য দিগধীশ্বরান্ ॥ ৩৭ 

আন্তরিক যত্ের সহিত সন্তুষ্ট হইয়৷ এই কথা 
বলিলে নরপতি বজ্ঞজ আরশ্ু।থ যখাবিধি 
সহত্র সহ উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা ও 
পিতৃগণের নান্দীশ্রান্ধ শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদন 
করিলেন। ৩৪ 

অনস্তর সভাগৃহ'সমাগত বাজ্ঞিক ব্রাঙ্গণ- 
গপকে সম্যক অলঙ্কৃত করিয়া! অগ্িহোত্রির 
সহিত অভীষ্দেব বৈকুগ্ঠনাথকে পুরোভ!গে 

স্বস্তিবাচনের যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে 
তিনি সন্্রীক হইয়! বিশুদ্ধ মাঁঙগল্য বেশ ধারণ- 
পুরর্ঘক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ দ্বার! পুণ্যাহ, খ্ধি 
ও শ্বস্তিবাচন করিয়। রাজযোগ্য উপকরণ 

৷ প্রদানস্হকারে খত্িকৃর্দিগকে বরণ করিলেন। 
অভঃপর সেই সত্যব্রত-বৃত ধত্তিক্গণ সপ-. 

ত্বীক নৃপোতমকে যজ্ঞ দীক্ষিত করত বেদীর 
উপরিভাগে ভ্রেলোক্য-মঙ্গলকর সাক্ষাৎ বৈধ 
তেডঃপুঞজাধিক জলস্ত আহবনীয় বহর প্রণ- 
মণ, প্রোক্ষণ, অনু মন্ত্রণ ও দিকৃপতিগণকে অন্ধু- 
জ্ঞাপনপুর্্বক দীক্ষণী্ অশ্বমেধ যজ্ঞে অতীষ্ট. 
দেবকে বিশেষ করিয়া যাগ করিলেন। ৩৬৩৭ 

* দক্ষিণায়ে্টান্ নিষজ্ন্। 



১০০ 

মুমুচুত্তে হয়ং মুখ্যমঙ্গেযু শুভলক্ষণমূ ॥ ৩৮ 
ততঃ স বীক্ষিতো রাজা বাগৃষতো রৌরবীং তুচং 

'অধিষ্ঠায় সদোমধ্যে মৃত্যুগয় ইব স্থিতঃ ॥ ৩৯ 
নিমন্ত্রিতানাৎ ভুক্তযর্থং চন্ষুষা! সন্দিদেশ বৈ ॥৪০ 
হুরাণাৎ রত্বপাত্রাণি মহার্খাণি নৃপাজ্ঞয়। 
সচিবঃ কারয়ামাস ভোজনায় সমৃদ্ধিমতৎ | 
গুদ্ধসৌবর্ণপাত্রাণি মুনীনাঞ্চ মহীক্ষিতামূ। 
ঘ্বিজানাং ভোজনার্থায় নবানি প্রত্যহং ছিজাঃ। 
ক্ষত্রিয়াণাৎ বিশাং বিপ্রা রাজতানি শুভালি চ। 

কাংঞ্ঠনিশ্থলপাত্রাণি শুদ্রাণাৎ ভোজনায় বৈ॥৪১ 
অহন্তহনি পাত্রাণি ভোজনান্ডে ছিজ্জোতমা' 
আকরেরু প্রপদাস্তে * প্রোচ্ছিষ্দলবর্জনৈঃ ॥৪২ 
ভত্র যজ্ঞোৎসবে যে বৈ ভোঙ্জনায় নিমন্্রতাঃ | 

পরে শুভলক্ষণাঙ্গ একটা প্রধান অশ্ব 
ছাঁড়িন্ন। দিলেদ। ৩৮ 

এদিকে নরপতি দীক্ষিত হইঞ্স! বাগ্যমন- 
পূর্বক সভামধ্যে রৌরব-চখ্খ্বাদনে অবস্থান 
করত সাক্ষাৎ মৃত্যু্চয়ের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। ৩৯ 

তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের 
তত্বাবধারকিগকে নয়নেঙগিত দ্বারা 

কন্সিলেন। ৪০ 
রাজ-সচিব হুপের অনুমতি পাইয়৷ ভোজ. 

ন্রে নিমিত্ত সুরগণের জঙ্ত মহার্ঘ রত্বগাত্র 
সকল, মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও রাজবর্গের জন্য 

বিশুদ্ধ সৌবর্ণ পাত্রনিচয়; ক্ষত্রিয় ও বৈশ- 
নিমিত্ত নিম্্ীল রৌপ্যাধারনিকর, শৃদ্ধ 

সকলের নিমিত্ত কাংশ্ঠানির্্মিত পরিস্কৃত পাত্র- 

রাশি, প্রতিদিন সমুদ্ধিসহকারে নুতন নূতন 
আহরণ কর্ষিতে লাগিলেন। ৪১ 

হে দ্বিজোতমগণ।! প্রত্যহ ভোজনাবসানে 

ভাহারা এই সকল বহুমূল্য পাত্র উচ্ছিষ্ট ক- 

ভোজনা৫থ 
আদেশ 

ল্যার্দিপত্রের ভ্তায় বাশিরপে পরিত্যাগ 
করেন। ৪২ 

সেই যজ্ঞোঘসষে ভোজনের নিমিত্ত 

** জপাত্যন্তে । 

উতৎ্কলখণগ্ুম। 

তেষাৎ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রপৌত্রাশ্চৈব সম্ততিঃ 
নিত্যৎ পঞ্চশতাবানি * বনুমানপুরঃসরমূ। 
অদ্ৃতা ভোঙ্জিতা রাজ্ঞ ইন্সাহ্যুন্ত শাসনাৎ। 
কুটুশ্ববৎ স্থিতান্তত্র সংস্থ। যাবন্মাহাব্রুতোঃ ॥ ৪৩ 
যদেশীয়া! জনান্তেবামধিষ্ঠ।ত। চ তান্ নৃপই। 
নৃপ|ণামন্সন্ধ।তা ইঞ্জাঢ্য়প্রযচিতঃ। 
নারদঃ সমদশী তু পরোপকুত্লোলুপঃ ॥ ৪৪ 
ই্জাদীনাং হরেক্দাণাৎ দিব্যফাঁণাৎ নৃপোত্মঃ। 
স্বরস্ত নৃপতিশ্ধ্যা চকার ত্রতুপুর্তয়ে £ ॥ ৪৫ 

_নরাণাৎ ছুর্শভৎ মর্ত্য ইন্দরহ্যুগৃহেহশনমূ। 

ধাহার! ঘাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তঁহা- 
দের পুলপৌত্রাদিক্রমে সম্ভতানগণ পঞ্চশত 
বর্ষ পযন্ত প্রত্যহ বহুদম্মনসহকারে সমাদৃত 
হইয়৷ ভোজন করিতেন; অধিক কি, ইঞ্রা- 
যয নরপতির শাসন-বলে তাহারা সেই 
মহাযক্-সমপন-কাল পধ্যস্ত কুটুন্ববর্গের স্তায় 
অবস্থান করিয়াছিলেন । ৪৩ 

বহুদেশীয় নিমপ্রিত বহুতর ব্যক্তিগণের 
তত্বাবধান নির্বিি্বে সম্পন্ন হইবে বলিয়া এইরূপ 
নিয়ম কর! হইয়াছিল যে, ধাহারা যে দেশীয় 
ব্যক্তি তাহ।দের তত্বীবধাক সেই দ্গেশীয় 
নরপত্তি, সেই সমুদয় নরপালগণের তন্বাবধানের 
ভার, ইন্দ্রহায়ের প্রার্থনা-ক্রমে পরোপকার" 
লোলুপ, সর্বব-সমানদশাঁ, নারদ ঝষিই লইয়া 
ছিলেন। ৪৪ 

যজ্-সিদ্ধি হেতু ইন্দাদি সুরেন্রগপ ও 
দিব্যধিদিগের পরিচধ্য1 নুপতি ন্বয়ৎ করিয়া 
ছিলেন। ৪৫ 

মর্ত্য-লোকে ইন্্রছ্যমম রাজার বাড়ীতে 

* বসানানি। 
1 ষড়্বিধান্তন্নপানানি সংস্কৃতানি ছিধা নরৈঃ 
দেবানাং ভোজনে তত্র মন্ত্রতন্ত্রষিশারদৈ:। 
মর্ত্যানাং নয়বিদ্যায়াং কুশলৈঃ সংস্কৃতানি বৈ॥ 
ক্ষুৎপিপাসানভিজ্ঞা হি হুধাহারা দ্িবৌকসঃ। 
তেষামপি অপূর্বব্বাদাশ্চর্যযং তদ্ধি ভোজনমূ ॥ 

ইত্যধিকঃ পাঠঃ চিৎ । 



ইন্দ্রচায়স্ত চেন্্ত বিশেষে! মর্ত্যবাসিতা ॥ ৪৬ 
' অত্যতুতকরো হোতৎ, প্রতাহঞ্চ নবৎ নব । 
'সন্মাননাদরৌ খদ্ধির্6ভোজান্ত ছিজসম্তমাঃ ॥ ৪৭ 
_আন্টোন্স্পর্দয়ৈবাত্র প্রবর্ধান্তে পরম্পরমূ । 
সুগন্ধ মনো মাল্য কততৃরধ্যাদিপ্রলেপনমূ ॥ ৪৮ 

চিত্রন্ক্কৃকুলানি মোপধানাসনানি চ। 
বত্রপধ্যন্থিকা শয্যা রত্বদগুপ্রকীর্ণকম্ ॥ ৪৯ 
জাতীলবঙ্গকপু” রৈর্নাগবল্লীদলানি চ। 
মনোহরাণি গীতানি নৃতানি বিবিধানি চ॥ ৫* 
'ভর্ভঙ্গ মুনেঃ শিক্ষা পণ্তিতৈরচিতানি চ। 

সনম্ববংশযশোভিজ্ঞাঃ শতশঃ সৃতমাগধাঃ ॥ ৫১ 

এতান্তন্তানি বন্তুনি হুর্লভান্যপি যানি বৈ। 

ত্রিদশাশ্চাপি মর্ত্যাশ্চাভূজ্যন্ত হৃলাদরমূ ॥ ৫২ 
একতোহন্তা্ত্র চিত্রাণি ন চ হীনানি কুত্রচিৎ। 

আহার মনুষ্যের পক্ষে অতি হুর্লভ। এ রাজা 
ইন্দছায়ের আর দেবরাদ্ধ ইন্দের কোন পার্থক্য 
নাই, কেবল ইনি মূর্তালোকে বাদ করেন, 
আর ইন্দ্র হবর্গে বাম করেন, এই পার্থক্য 
মত্র। 

হে দ্বিজলভ্মগণ ! তখন রাজগূহে প্রত্যহ 
নৃব নব সমাদ্দর, নবনব সম্মান, নবনব ভোজ 
সমুদয় যিবাগ হইতে লাগিল, লোকে দ্েখিয়! 
বড়ই বিস্মিত হইল। শুগদ্ধি পুষ্প, মাল, 
কম্তুবী প্রভৃতি বিলেপনদ্রবা, বিচিত্র সুক্া 
বসন, উপাধান (বাবিস) সমন্বিত শয্যা, 
রত্বপর্ধযস্ক, রতুদদগুযুক্ত চামর, জাতী, লবঙ্গ, 
কর্পুর, তান্বুল প্রভৃতি মনোহর দ্রব্য, মনোহর 
গীত ও বিবিধ প্রকার নৃত্য, পরস্পরের 

সগুদশোহধ্যায়ঃ। ০১ 

পাঁতালবামিনাঞ্চাপি ভোজনং বৈ সুধাধিকমূ *। 
স্মৃতিকার1ঃ কল্পকারাস্তথা শান্ুপ্রণেতৃকাহ। 
যজ্ঞানুষ্ঠানকুখলাঃ স্দাচারাবতংসকাঃ। 
সা 

| লাগিল। তাদশ খাদ্যঙাঙগ্রী ভোজন 
৷ করিয়া তাহাদের পাঁভালে যাইতে আর ইচ্ছা 
৷ রহিল না, ( সেইখানেই থাকিতে হচ্ছ 
| করিল )। ৪৬--৫৩ 

, হে দ্বিজগণ! এই মহাযজ্জে বজ্ঞানুষ্ঠান- 
ৰ কুশল, সদ্াচার-পরায়ণ, স্মৃতিকীর, কল্পকার, 
সপ ৯ পাস, 

* যদৃভূক্কা নানুবাঞ্ুস্তি পাতালপমনংহি তে। 

 পুক্লাণি যানি পাতালে রত্বৌধালোকিতানি চ॥ 
৷ বিনা হুর্ধ/প্রকাশেন তাদৃশান্তে ভূপতিঃ। 
৷ দদৌ তেষাৎ নিবাসায় যেযু পাভালবুদ্ধ়ঃ॥ 
[ হুখাপীনাশ্চ ত্রীড়-স্ত। ভূগ্তানা শেরতে মু । 
৷ দেবানামপি নাহ্ুত্র ভুমিষ্পর্শনমস্তি বৈ॥ 
৷ ইন্্ছাপুরে তত্র ্বর্গাদপি মলোহরে। 
| যরৃচ্ছরা হ্খক্রীড়াদক্তা নো তত্যজুর্ভূ বম ॥ 
1 অভিলাষোপজাতং তু সুখং স্বর্গে বস্তি হি। 
৷ অনিচ্ছ্য়াপি ভে। বিপ্রাঃ হখৎ সর্বত্র তত্র বৈ॥ 
৷ আদৃত্য য্ান্তন্তে ভোজ্যৎ তে সাদরৎ নরাঃ। 
৷ ন যাচিতঃকোহুপি জনঃ কুতে বাম্মাৎপরাজুখঃ ॥ 
৷ ন্লাজাধিরাজবেশ্ব(নি জনানাৎ শ্বগৃহৈঃ সমযু। 

৷ তদদাসীৎ স্বগৃহে তেষাধ ন সদা সর্বসম্ভবঃ ॥ 
' তত্র যৎ কামনাতীতৎ তত্বস্ত হ্ুলভৎ বছ। 
1 ইখৎ প্রবর্তিতে যজ্ঞে যজ্জেশপ্রীতয়ে মুদ1। 
৷ পৃথিবী হৃতদর্ববস্বা বাজিমেধেহস্ত ভূগতেঃ | 
যা পূর্ব সাতবদ্ত্যঃ স্র্রষ্টি্ভূষিতা॥ 
| ইখৎ প্রবৃত্ত লোকানাং তত্র ব্রেলোক্যবাসিনামূ 

উপর স্পর্ধা করিয়৷ সমস্তই দ্িগুণভাবে বর্ধিত ! দানসম্মানভোজ্যানাং বিধো। বিধিবতোহ্ষহম্॥ 
হইয়৷ বিতরিত হুইতে লাগিল। স্বর্গলোকে | অশ্বমেধং প্রতিজনা জগ্ডর্গাথাৎ পরস্প্রমূ। 
যাহা! অতি ছূর্লভ, মত্যবাপিগণ ইন্লছ্যয়্ | নেবৃক্ যাগস্ত সম্ভারো বিধেঃ শান্প্রচোদিতঃ ॥ 
রাজার গৃহে তাহাও পরমাদূত হইয়া উপ-| 
ভোগ করিল। একত্র এত অদ্ভুত উপচার- 
সমবায় আর কোথাও সম্ভবে না। রাজার ধন- 
ব্যয় ও মমাদরের কিছু মাত্র ক্রুটি লক্ষিত হইল 
না। পাঁভীলবাঙ্গিগণ আসিয়াও মুধাপেক্ষা 
অতি মধুর খাদ্যলামগ্রী ভোজন করিতে 

ইজছ্য়স্ত রাজধের্ন ভুতো ন ভবিষ্যতি। 
। ন যাচিতারো দ্াতারো৷ মিথো ত্র নিমন্ত্রিতাঃ ॥ 
ূ ন কামভঙ্গে বত্রাসীদ্দেবানামপি ভো দিজাঃ। 
ঈদ সমৃদ্ধি ক্রতুরাই্প্রবৃতে। ভূপতেন্তদা। 

সুসম্পন্নঃ পুর্ববস্মাদপরোহভবৎ | 
ইত্যধিকঃ পাঠঃ। 

ৃ আধিশ্রদ্ধঃ 



১৬২ উৎকলখণ্ডয্ 

অগ্্যাধানাদ্যবভূখ প্র/চারমনুপুরর্ঘশঃ | জগদীশ প্রসাদায় পিভ'মহনিদেশতঃ। 

চত্রঃ সন্তান মতে নৃপতে; প্রীতয়ে দাঃ ॥ ৫৪ একোনং ক্রমশঃ সংস্থামবাপ পৃথিবীপতিঃ * 
ন মন্ত্র; স্বরভোহীন! ধর্ণতো বাপি কহিচিৎ। সহত্রং হয়মেধন্ত যথাবদ্িধিচোদদিতমূ ॥ ৫৭ 

ষে'বৈ বিধিবিধাভারস্তে 'বৈ কর্ম প্রচারকাঃ |%৫৫ ততঃ সাহত্ত্িকে যজ্ঞে বাজিমেধে সূ দীক্ষিতঃ। 

ইং প্রবর্তিতো যঙ্ঞস্থ্রেলোক্াপ্রীতিকা'র ₹:1 দিনে দিনে দিবাগতিব্ভব নৃপতিভদা॥ ৫৮ 
ইন্ছায়ন্ত নৃপতেঃ ক্ষেত্রে ্রীপুরুযোভ্মে ॥ ৫৬ | হৃত্যাসপ্তদিনাৎ পুর্ব ঝা রাত্রিরভবদ্ধিজাঃ। 

প্রভৃতি শাস্তুপ্রণ্তোরা নরপতির সম্ভোষার্থ 

স্দন্তের অনুমতিক্রমে অগ্যাধান হইতে অব- 
ভূথ স্নান পধ্যন্ত সমুদয় কণ্ম ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। ৫৪ 

হুতরাং যজ্জীয় মন্ত্র সকল, উদ্বাতাদি স্বর 
ও বর্ণে কোন অংশে হীনাঙ্গ হয় নাই । কেনই 
ব।হুইবে? ধীহার! শ্বয়ংই মগ্ত্রাদির বিধান 

করিয়াছেন, তাহারাই আবার এই যঙ্ছে কর্ম 
প্রচারক হইলেন। ৫৫ 

এইক্ষণে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ইব্দহায় নৃপতির 

& প্রায়শ্চিশ্তনিমিত্তেন প্রায়শ্চিশুনিবন্ধনাৎ, 

কম্মোপঘাতো নে! তত্র যোগিনঃ কর্মযে।গিনঃ। 
যত্র সপ্তর্ধয়ে! দিব্য: সদন্তাঃ ভ্রেতুদাক্ষিণচ়। 
প্রচারয়ন্তি কম্াণি গুণদোষব্ভাগিনঃ। 

যাচ্ছষকয দয়ন্ডেহত্রমুলযন্ত্ তিজো বুতাঃ ॥ 
সঙ্দোগতান্তে মুনয়ঃ পরস্পরকথাস্তরে। 

বাকোবাক্যাণি শৃক্তানি গুহ্োপনিষদানি চ ॥ 
গাধাঃ পৌরাণিকীর্বিপ্রা বিমুদ্ভক্তিপুরঃসরাঃ। 
চরিতানি হরেঃ সর্ববকলুযৌধহরাণি চ॥ 
তত্র সংবর্তয়ামাহুত্তে মভায়াৎ মহীক্ষিতঃ। 
তন্ যজ্জে হবি; প্রার্ডঃ প্রত্যক্ষৎ বহিমধ্যগাঃ ॥ 

মু্দিতন্রিদশ। বিপ্র। মহেন্প্রমুখা মথে। 
চি্প্রবাদিনে! দ্বেব। নাম্মরস্তামরাব্তীমূ ॥ 
অমৃতং হি হরিস্তেষাৎ কল্িতৎ ত্গণ। পুরা। 
তৎ প্রাণ মু্দিতা দেবা বীধ্যবস্তশ্চিরায়ুষঃ ॥ 
যাগানুষ্টানবিষয়াদস্তত্র বিষয়ান্ বছুন্। 
ইন্জহায়েম রচিতান্ সমস্তাপুপভু্ীতে ॥ 
তত্র যে নাগরাজনঃ পাতালতলবাসিনঃ | 
ভতোহধিকাম্মর্ত্লোকে বিষয়ান্ুপতূ্জতে | 
পাতালগমনং তে বৈম্েেহস্তে মল] প্রবমূ। 

তস্তান্তরীয়প্রহরে ধ্যায়তো বিষুমবায়মূ। 

ধ্যানে তস্মিন্ দদর্শাসৌ মহাভাগ্যবশান্বপঃ॥ ৫৯ 
প্রত্যক্ষমেব স শ্বেত-দ্বীপং স্ফাটিকনির্মিতমূ। 
সমন্তাৎ পরিবা্ধোনৎ তি্স্তৎ ্ষীরসাগরমূ ॥৩০ 
মহাকলত্রমৈঃ পুষ্পগন্জামোদিদিগন্তরৈঃ। 
ফলপল্লববন্ধেযু 1 বহিরম্তশ্চ সর্বত্তঃ ॥ 
শঙ্ঘচক্রা্িতৈঃ শুভ্ৈ; সর্ব্বালক্কারভূষিতৈঃ। 

যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়া ত্রেলোক্যের শ্রীতি.উৎ- 
পান করিতে লাগিল । ৫৬ ূ 

এই রূপে জগদীশ্বরের প্রলমতা জঙ্ঠ ব্রন্ধার 
নিদেশানুরূপ নরপতির হয়-মেধ*্যজ্জে ক্রমে 
| ক্রমে একোনসহঅ-সংখ্যা যথাবিধি বিধানে 

সম্পূর্ণ হইল । ৫৭ 
অনস্তর তিনি যখন সাহম্রিক অশ্বমেধ 

যজ্জে দীক্ষিত হইলেন, তখন প্রতিদিন ত্রশশঃ 
দিব্যগতি লাভ করিতে লাগিলেন। ৫৮ 

অত:পর যে দিন ক্রতুসমাপনানস্তর অবভূত 
সান কর! হইষে, তাহার সগ্ুদিনের পুর্ব" 
দ্িবসীয় রাত্রির শেষ প্রহরে নরপতি, ধ্যান. 
যোগে মৌভাগ্যবশতঃ অব্যয় বিষুনূর্তি প্রত্যক্ষ 4 
করিলেন। ৫৯ 

আরও দেখিলেন যে, স্ফটিক নির্মিত শ্বেত. 
স্বীপ ও উহার চতুদ্দিকৃব্যাপিয়৷ ক্ষীরসমুদ্ 
অবস্থিত আছে | ৬* 

উহাতে বৃহৎ কল্পদ্রম সকল পুণ্পগন্ধ ছারা 
দিস্দিগম্তর আমোদ্িত করিতেছে; এবং উহা!" 
দিগের ফল ও পল্লব বন্ধলসকলে অস্তঃ ও বহি- 
ভাগের সর্ঝাবয়ব শঙ্খচত্রচিহ্বিশিষ্ট হওয়ায় 
যেন সর্ধঅলঙ্কারে বিভূষিত ও মহামাঞজি্ঠবর্ণ 

* মুহীপতিঃ 1 বন্ছেমু 



সপ্ত শেহুধ্যায়ঃ। ১০৩ 

মহামাঞ্িষ্টবনৈশচ মুর্তাতিততৈুরহিষঃ ॥ ৩১. | বামপার্সথিতং চক সর্ঝজ্ঞানময়ং বিভোঃ 
তন্মধ্যে ঘটিতৎ দিব্য-মণিভিম্মগুপোত্তমমূ। সনকাদিমুনীবৈস্ত তয়মানং জগদগরুমূ॥ ৬৪ 
মধ্যস্থহ্ধ্যব্াসি রত্ুমিংহাসনোজ্জ্বলমূ। দৃষট স্বপ্নে নুপবরঃ সম্পরহ্্ো৷ ছিজোতমাঃ। 

ক্লীরাবিলীতকলে।লমন্দবাতমনোহরমূ ॥ ৬২ অদৃষ্টপুর্ববরূপৎ তং জ্যোতিশ়ময়নস্তকমূ। 
তন্মধ্যে দূশে দেবং শঙ্খচক্রগদ্াধরমূ। (১) তুষ্ট'ব তত্র ধ্যানস্থে। হর্ষম্দগদয়! গিরা ॥ ৬৫ 

দক্ষপার্থাস্থিতং তন্ত অনস্ভৎ ধরনীধরমূ। (২) ইন্দরছায় উবাচ। 

সব্যে ার্স্িতাংবিফোলরীংতাংশুতলগাম( নমন্তে জগদাধার জগদ্াত্বনমোহত্ব তে। 
পিতামহঞ্চ দশে পুরতোহস্ত কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ৬৩ . কৈবল্যত্রিগুণাতীতগ্ণাপ্রন নমোহস্ত তে। ৬৬ 

 সুশ্ুদ্নিশ্মলজ্ঞান-স্বরূপায় নমোহস্ত তে। 

'র! সেই মুররিপুর ক্পতরু মূর্তাগুলি সাতিশয় শবব্রহ্মাভিধানায় জগদ্রপায় তে নমঃ ॥ ৬৭ 
রক্তি্ন শোভ! ধারণ কিম্বা আছে। ৬১ সংসারপতিতশ্রান্তহুঃখধ্বংন নমোহস্ত তে। 

এই দ্বীপের মধ্যভাগে দিব্য-মণি-বিনিস্মিভ ছুর্ভেদ্যহৃদয়গ্রস্থিতেদ্কায় নমোহস্াতে ॥ ৬৮ 

উৎকৃষ্ট মণ্ডপ উহার মধ্যস্থিত হৃূর্ধ/কিরণ-সদৃশ  ঘিসপ্তভুবনাগার-মূলত্তস্তাস্ত তে নমঃ। 
আভাষুক্ত রত্রসিংহাসন উহাকে উজ্জ্বল করিয়া | ব্রহ্মাগুকোটিঘটনাশিলিনে চক্তিণে নমঃ ॥ 
আছে। এবং সন্নিহিত ক্ষীরসাগরের জল- টু 23258525225 

কল্পেল ও সৃহ্বাযুমংসর্গে উহ! অতি মনোরম বিষ্ণুর বামপার্খে সর্ধজ্ঞানসম্পন্ন ত্দীয় চক্র 
হইয়াছে। ৬২ ূ রহিয়াছে ও সনকমনন্দাদি মুনীজগণ এ জগদৃ- 

তাহার মধ্যভাগে সিংহা্নের উপরি শঙ্খ- গুরু জগদীশ্বরের স্ব করিতেছেন। ৬৪ 
চক্ত-গরদ্দাধর দেবকে তিনি দর্শন করিতে লাণি- হে ছিজোত্তমগণ ! নৃপবর ্বপ্লাবস্থায় এই* 
লেন। ধ্রণীধর অনস্তদেব তাহার দক্ষিণপার্থে রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হপ্রাপ্ত 

গুভলক্ষণা লক্ষী তাহার বাম পার্খে এবং হইলেন। এবং সেই অনন্ত জ্যোতি 
পিভামহ (ক্রক্ষ।) কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহার অধৃষ্টপুর্দ্ঘরূপ বৈকুষ্ঠনাথকে হর্ষগদৃগদবাক্যে 
পুরোভাগে অবস্থিত আছেন। ৬৩ তদবস্থায় ধ্যানস্থ হইয়। স্তব করিতে 

লাগিলেন। ৬৫ 

(১) নীলজীমূতসঙ্কাণৎ বনমালাবিভূষিত । ইন্দ্র কহিলেন, হে জগধদাধার! হে 
সর্্বল[বণ)তবনৎ সৌন্দর্ধ্যশ্রীনিকেতলমূ। জগদ্রপিন! আপনাকে নমস্কার করি। হে 
নির্ভৎসয়স্তৎ বপুষা পিনদ্ধাং সর্ববভূষণম্ দেব! আপনি গ্ুণময় হইয়াও গুপত্রয়ের 
(২) কেটিচন্রপ্রতীকাশং হিষাড্রিদদৃশপ্রভমূ॥ অতীত, আপনি কৈবল্যরূপী, আপনাকে 

ফণামুকুটবিস্তারচ্ছত্রীভূতৎ মনোহরমৃ। নমস্কার করি। আপনি পরিতুস্ক নির্মল জ্ঞান- 

মণিকুগুলযুগ্মাঙ্কং চারুনীলনিচোলকমূ॥ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি শবত্রক্ষ- 
হললাঙগলশঙ্খারিস্রদ্বাহচতুয়মূ। (বেদে) রপী, আপনি জগদ্রপী, আপনাকে 
হারকেমূরব্লয়ুমুদ্রিকাভিরল্কৃতমূ ॥ নমস্কার। আপনি সংসারপতিত-শ্রান্ত ব্যক্তির 
মেখলাকটিহৃত্রাঢ্যৎ দিব্যরত্থ প্রসাধনম। দুখে দূর করেন, আপনাকে নমস্কার । আপনি 
দিব্যহালাক্ষীবমুর্তিৎ চাক্লুহাপং হুনেত্রকমূ॥ দুর্তেদ্য হুপয়গ্রস্থি ভেদ করেন, আপনাকে 
(৩) বরাভয়াজহস্ত!ৎ বৈ কুস্ুমাভ্যাং হুলোচনামূ নমঙ্কার। আপনি চতুর্দশ ভুবনরূপ গৃহের 
ব্রৈলোকা/যুবতীবৃন্দদৃষ্টাস্তাডভুতবিগ্রহাম মুলন্তন্ত, আপনাকে নমস্কার। হে চক্রিন্! 
দদর্শ পদ্মা নগাৎ লাবণ্য নুুধিপুত্রিকাম্। আপনি কোটি কোটি ব্রহ্মা নিম্মাণ করিয়। 

ইত্যবিকঃ পাঠঃ কচিৎ থাকে, আপনাকে নমস্কার । আপনি দয়ারপ 



১০৪ উতৎ্কলখণগুম্। 

করুণাহতপাথেধিসুধাধায়ে নমো নমঃ। | মধ্যাহৃ'কোদিতে ব্যোমি কুতঃ সম্তমসোদয়ঃ ॥ ৭৬ 
দানোক্কারৈকগুহায় কুপাপাথেধয়ে নমঃ ॥ ৭০ | ধানস্থিতঃ স্ববনেবং প্রণমা জগদীস্বরমূ। 
প্রকাশক নাৎ শুর্ধয|দি-জে)। তষাৎ জ্যোতিষে নম: ধ্যানাবলানে চ পুনঃ স্বপ্না গ্রণবুধ্যত : 
প্রতিপবন্বন্দীপ্তায় অস্তপাপাঞ্ধয়ে নমঃ ॥ ৭১ স্বপ্রাস্তে ইহ্যয়োহপি সম্মারাতআানমাত্বন। ॥ ৭৭ 
পাবকার় পবিত্রায় পবিভ্রাণাং নমো নমঃ. ! অত্যভূতমিব স্বপ্ুৎ দৃটট। চ নৃপকৃষ্ীর। 
গরিষঠায় বরিঠায় ড্রাবিষ্ঠায় নমে। নমঃ॥ ৭২. | মোনে কতার্থমাত্মানং হয়মেধক্রতোস্তথা। ৭৮ 
নেদিঠার দবিষ্ঠায় ক্ষো'দিটায় নখ নমঃ। ৷ অহজং সফলখৈঃ সুভাগ্যৎ সমুপন্থিতমূ ॥ ৭৯ 
বরেপ,।য় সুপুণ্যায় নারাএণ লমোহস্ত তে॥ ৭৩ 1 নহি দেপর্ষিবচনং বৃথা ভবতি কহিচিং। 
পরিত্রাহি জগনাথ দীন্ধপ্ধো। নমোহস্ত তে। | প্রত'ক্ষো1 মে কধৎ নাথ স্বয়মত্র ভবিষাতি। 
নি্তীর্দোহহৎ ভবাভ্তোনিং প্রগ। ত্বাধ্তরনিংসুখাং। ইতি চিন্তাকুলে। রাব্রি-শেষং নীত্ব। বিশাম্পতিঃ। 
তরি তুই রমানাথ রেশা ব্যপগতা মম । ' শশননুর্মারদন্তাগ্রে যথা স্ব্পোহনভূয়ত ॥ ৮০ 
চিদানন্ন্বরূপৎ ত্বাৎ প্রাপ্তানাৎ ছু'বসংক্ষযঃ | ৭৫ 1 সচাপি নারদঃ প্রাহ শোকস্তে বিগতো। নৃপ। 
ধ্লুবং নাথ সমুখ্পন-পঠমানপ্১২তুকৎ ৷ অরুণোদ্বয়কালে হি ভগবস্তৎ দুদর্শিধি। 
ত্রাহি ত্রহ ভবাভ্তোধিমগ্রৎ মাং দীনচেতগমূ ॥ | 

শা পাপা সপিকপশসত পাকাপাকি স্পা ৮৮ পোস্পিশত পি 

দশাহ।ৎ ফলদঃ দ্বপ্রস্তশ্মিন ক লে নৃপোততম ॥৮১ 

সপ আপ শপ পপ অপ পপ তুধামাগরের সুধার ভাগু.গ;) আপনি দীন- । আমাকে পরিত্রাণ করুন। মধ্যাহু্রবি উদ্দিত 
গণের উদ্ধকর্তী, আওগুত্থ বহ্, আপনি | থাকিতে আকাশে অন্ধকার কোথা হইতে 
দয়াসাগর, আগনাকে বার বার প্রণাম করি। | আদিবে। ৬৬--৭৬ 
আপনি আলোকদাতা হুর প্রভৃতি জ্যোতি | এই প্রকারে তিনি ধ)ানযোগে স্তব ও প্রণাম- 
বন্ছর জ্যোতিঃস্বরূপ। আপনি লোকের পূর্ব্বক ধ্যানাবস।লে স্বপ্াবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থা 
হুদয়স্থ পাপের দ1হণ্ষিয়ে অন্পষরূপ, আপনি । লাভ করিয়া চৈতগ্তপ্রাপ্ত হইলেন। ইন্মছয় 
পবিত্র বস্তার পবিভ্রতাকারী, শতি পবিত্র, ূ স্বপ্রাবসানে আত্মারদ্বার! পরমাত্বাকে স্মরণ করি- 
আপনাকে ব'র বাঁর প্রণাম করি। আপনি । লেন। নুপকুপ্তর এই অত্যাশ্চধয স্প্রদর্শন করায় 
বরিষ্ঠ, আপনি দীর্ঘতম, আপনি অতি সন্নিহিত | আপনাকে কুতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং সহ 

হইয়াও ঢূরহিত্, এব গুরুতম হইয়া! ক্ষুদ্রতম, | অশ্বমেধ যজ্ঞও সফল হইল। হুতরাং নৃপতির 
আপনাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! আপনি | সৌভাগ্য আসিয়। উপস্থিত হইল। ৭৭৭৯ 
সকলের বরেণ্য পুণ্যন্তম, আপনাকে নম- স্বরগায় ঝবিদিগের বচন কদাপি বুথা হইবার 
স্কার। হে জগন্নাথ! আমাকে পরিত্রাণ নহে। এখন নরপতি ইহাই চিন্ত। করিতে 
করুন। হে দীনবন্ধো! আপন'কে 'বারবার লাগিলেন ধে, দ্য দেবনাথ কখন কি প্রকারে 
প্রণাম করি। আপনি সংসার-দাগরপারের এই স্থলে আলিয়া আমার প্রত্যক্ষ হইবেন" 
হুখকর তুরণীস্বরূপ, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তায় রাত্রি শেষ করিয়া! আন্যো- 
আমি অনায়াদে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ পাস্ত স্বপুবৃত্ান্ত নারদের নিকট থাব্ৎ কীর্তন 
হইলাম। হে রমানাথ! আপনার সাক্ষাং করিলেন। 
কার প্রাপ্ত হওয়াতেই আমার সকল ক্রেণদূর নারদ শ্রবণাস্তে বলিলেন যে, হে নৃপ ! এই 
হইল। আপনি চিদানদ্বরূপী, আপনাকে অবধি তোমার সেই শোক বিদুরিত হইল; 
প্রাপ্ত হইলে, আর কোন ছুঃখই থাকে না। যখন অরুণোদয় কালে ভগবানকে খরপ্রে দর্শন 
হে নাথ! আপনার দর্শনই পরমানন্দের হেতু, পাইয়া, তখন সেই সময়ের স্বপ্ন দশাহ 
হে দেষ! আমি সংসারসাগরে মগ অতিদীন, মধ্যেই ফলদান করিবে ।৮১ 



অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ। 

ভ্রত্বপ্তে ভগবানত্র প্রশ্ক্ষস্তে ভবষ)তি। 

যাহ মদিগরা ত্বা হি চরাচরগুরু ধিধিঃ 
সোহপ্যাহ জগত; অঙ্টা স্বপ্রেহন্মিমবলোকিতঃ। 
তদনুঠীয় আাৎ যজ্ঞঃ পরাগ্রে ন প্রকাশয় ॥ ৮২ 
্বপ্রোহয়ৎ নৃপশ দল তুর্ব্বধং চরিতৎ হরেঃ। 
কিন্ত ভাগ্যবশাদেব ্বপ্রস্তাদৃক প্রজারতে ॥ ৮৩ 

ইতি উৎ্কলখণ্ডে সপ্তবশোহধ্যায়ঃ। 

অষ্টাদ.শাহধ্যায়ঃ | 

তঙঃ প্রবরৃতে হৃত্য। নৃপতের্বাজিমেধিকী । 
তস্তাং ভ্েলোক্য মভবদে ফসঘ্বলিভৎ দ্িজাঃ ॥ ১ 

শা: স্যোত্োর্দ বিস্পৃগ ভিবর্ণক্রমসমুজ্জলৈঃ। 
যথা বরপদন্ঠ।সৈরঠ্ঠশবাস্তিরোহিতাঃ ॥ ২ 

এই সাহত্রিক হয়ুমধের অস্তেই ভগবান্ 
এই স্থলেই ভোশার প্রত্যক্ষ হইবেন। ইততি- 
পুর্বে টরাচরগুকু ব্রহ্মা, আমার ঝাক্য দ্বার! 

তোমাকে যাহ1 জানাইয়াছিলেন, এখন সেই 
জগদীশ্বরও এই স্বপ্পে অবলোকিত হইস্কা 

দুতামার নিকট তাহাই ব্যক্ত করিলেন। 
এব যঙ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেই বাক্যের লার্থকতা 

প্রকাশ করুন। ৮২ 

ছে নৃপশার্দল! এই শ্বপ্ববৃস্তান্তে যাহা 
অবগত হইলে তাহা হরিদেবের অতি দুর্বোধ 
চরিত্র; কিন্তু তুমি ভাগ্যধর বলিয়া! তোম'র 
ঈদৃক্ হুন্বগ্রল'ভ হইয়াছে। ৮৩ 

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭॥ 

অনস্তর নরপত্তির অশ্বমেধ-যজ্ঞাবশেষে 

অবভূধন্াানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। হে 
দ্বিজগণ! সেই যজ্ঞে সমস্ত ত্রিলোক্যধাসী 
লোকসকলের একত্র সমাবেশ হওয়াতে 
তিভূবন থাকার একটী গৃহের মত প্রজীয্রমান 
হইতে লাগিল। খত্বিগা্দি ব্রাঙ্মণগণ কর্তৃক 
নভম্পর্শা উদ্ধাতাদিস্বরে উচ্চারিত বর্ণ ভ্রমো- 
জ্বল পদ্কদন্ক ও নানাব্ধি স্তোত্রধ্বনিতে 

২০৩৫ 

দানানাবিরতং১ তত্র দীয়স্তে কামিতানি ২ বৈ। 
নটনর্তকনৃতানাৎ সাডৎ কঞ্গপ্রুমাপমা ॥ ৩ 
তন্মধ্যেহবভৃধৎ সাতুং কৃত ধত্রোপকারিকা। 
দক্ষিণে তট-ভুদেশে বিস্বেশ্বরদমীপতঃ ॥ ৪ 
নিযুক্তাঃ সেবকা রাজ্ঞঃ সসন্্রমমুপস্থিতাই। 
ন্যবেদয়স্ত নৃপতিৎ কৃতাগনিপুট। দ্বিজাঃ॥ ৫ 
দেব দৃষ্টো মহাবৃক্ষস্তট ইমৌ মহোদধেঃ। 
্রপিষ্থাগ্রদমুদ্রান্তঃ কল্পে।লপ্নবমূলকঃ ॥ ৬ 
মান্তিষ্উব্ণঃ সর্বত্র শঙ্খচ্ঘাক্কিতঃ গ্রবন্। 
স্নানবেশ্াদমীপেহসৌ দৃষ্টোহম্মাভি? পরোহডুতঃ 
ন দৃষ্টপূর্ষো বৃক্ষোহ্য়মুদ্যৎূর্যো নভোহংশুনা। 
গন্ধেন বাসমন্ সর্্া তটভূমিৎ হুগন্ধিনা॥ ৯ 

শি লি প্লাস পাপ পা 

এবং বিব্ধি শাস্ত্রীয় বাক্যোচ্চারণে অন্ঠান্ত 
শব সকল তিরোহিত হইল । ১1২ 

দেই সভামধ্যে অনবরত অর্থনণের অভি, 
লষিত দরব্যনিচয় বিতরত হইতে লাগিল; সেই 
যন্তরপ'ভা নট, নর্তক ও জ্ততিপাঠকগণের বল্প- 
তরুত্বরূপ হইয়া উঠিল__অর্থাৎ তাহারা 
যথেচ্ছ পারিতোবিক পাইতে লাগিল। ৩ 

দর্সিণে সাগরের, তটে বিব্বেশ্বর শিবের 
সমীপে অংভূথ স্নানে নিমিত্ত যে সবল সেবক 
নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার। নৃপতিস্নিধানে 
অতি সদন্্রমে উপস্থিত হইয়া কুতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল। ৪1৫ 

হে দেব! মহাপযুদ্রের ভূমিতে একটা 
মহাবক্ষ দুষ্ট হইয়াছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্র- 
মধ্যে প্রবিই ও মুলদেশ জলকল্লোলে প্লাবিত 
হইযু। ভাসিংতে ভাগিতে আমাদের প্লানগৃহ- 

সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, উহার সর্ধাবয়ব 
রক্তৰর্ণণ শঙ্খচক্র চিহ্নে চিহ্নিত, আমর! 
ইহাকে এক অতি অদ্দুত্তদর্শন বলিয়। জ্ঞান 
করিতেছি । উহ। স্বকীয় তেজোদ্বারা নবোদিত 

হর্ধোর গায় সমুদয় প্রদেশ আলোকিত ও 
স্বকীয় হগন্ধ ঘা আমোদিত করিতেছে । **৮ 

১ দ্বীন্ভ্যোহবারিতমূ । 
২ বার্ধিতানি। 



3৩৩ 

ক্রম: সাধারণো নায়, লক্ষাতে দেবতুরুহঃ ৷ 

কশ্চিদেবস্তরুবাজাদাগতো] লক্ষ্যতে ক্রবমূ॥৯ 
নিযুক্ত'নাৎ বচঃ শ্রহথা রাজা লারদমত্রবীৎ। 

উতৎ্কঙগখণ্ম্ 

ভবিষ্যতি মহারাজ সর্ববকলুষনাশনঃ। 
সমাপ্যাবভূধন্নানং তটাস্তে সরিতাংপতেঃ ॥ ১৬ 
উৎসবং সুমহৎ কৃত্বা। কৃঙকৌতুকমজলমূ। 

ভৎ কিন্নিমিত্তং ধদ্ৃষ্টং তরুত্রেষ্ঠং বনত্তি যং॥১০ | মহাবেদ্যাৎ স্থাপয়াত্র যজ্জেশং তরুরূপিণদু ॥ ১৭ 
নারদঃ প্রহসন বাক্যমুবাচ নৃপসত্তমমূ। 
পুর্ণাছতিং সমাপ্লোতু ধেন স্তাৎ সফলঃ ক্রতুঃ১১ 
উপস্থিতং তে তত্ভাগ্যং স্বপ্রে যন্দুষ্টবান্ পুরা। 

শ্বেতদীপে বিশ্বপুর্তিদূ ষ্টে। যে। বিষুতরব্যয়ঃ॥ ১২ 
তদঙ্গখলিতং রোম তফত্বদুবপন্যতে। « | 

বিচার্য্েবং মুদা যুক্তো তদ। নারদভূতুজো। 
সমৃদ্ধ ততো ঘাতে। যত্রামৌ ভগবান দ্রমঃ॥ 
তৎ দৃষ্টা! হর্ধি গঃ সর্ব ব্রহ্মসাক্ষাহৃপস্থিতমূ। 
মেনিরে জন্মলাফগ্যৎ জীবন্যুক্তা1 মহোদয়া; ॥ ১৯ 
ইন্জহায়ো পি নৃপতিত্মমজ্জানন্দসাগরে। 

অংশাবতারস্থাণুর্বঃ পৃথিব্যাৎ পরমেষ্ি ॥ ১৩ | সবপ্রে দৃষ্ী। জানাথৎ যখ'মৌ ভগবতপ্রিয়ঃ॥ ২০ 
তদ্দপতাৎ (১) তরুধাতি ভগবান ভক্তবগলঃ 
ক্রমোহপৌরুষেয়োহদৌ ভাজনৎ তম্য হে)দর্ণনে 
তবামূতে পুরুষব্যাপ্র পৃথিব্যাৎ পুথিবীপতে (৩)॥ 
বষ্ভাগাবশতঃ সর্ববলো কানাং ন্য়নাতিথিং ॥ ১৫ 

এটা সাধারণ বৃক্ষ নহে। দেববৃক্ষ 
বলিয়৷ লক্ষ্য হইতেছে, অথবা! নিশ্চয়ই কোন্ 
দেবত। তরুরূপ ধারণ করিয়া! সমাগত হইয়- 
ছেন। ৯» 

নরপতি, নিযুক্ত ভূত্যগণের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়। নারুদকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে 
ইহার যাহাকে তরুশ্রেঠ বলি বর্ণন| করিল, 
তাহার দর্শনের কারণ কি? ১০ 

৮০) 

নারদ হাসিতে হাপিতে নুপব্নকে কহি- : 
লেন, অ'পনি এইক্ষনে পুর্ণাহুতি সমাধান কন, 
যাহাতে এই যজ্ঞ সফল হইবেক। ১১ 

আপনার এই সৌভাগ্য উপস্থিত 
হইয়াছে; আপনি ইতিপুর্বে স্বপ্লাবস্থায় যে 
শ্বেতদ্বীপবাদী অব্য় বিথমুর্তি বিধুকে দর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহারই অঙ্গ সমুদ্লুত রোম- 
স্থলিত হুইয়! তরুরূপী হইয়াছেন । ভক্তবৎসল 
ভগবানূ পৃথিবীতে ব্রদ্ধীর অংশাবতারের স্বরূপ 
্থাণুরূপে উৎপন্ন হইগাছেন। 

হে নৃপ! তুমি পুরুষের শ্রেষ্ট; তোম। বিনা 
পৃথিবীতে অন্ত কেহ এই অপৌরুষেঞ্জ বৃক্ষটা 
দর্শন করিতে যেগগ্য নহে 

মস স্পা পি আর জপ 

(১) তদ্রপাবতরং 1 
(২)নান্ত। (৩) নৃপমশ্ুম। 

সপ পিস শালি পা সপীকাস্শ সিপী পাম্পে সপ পপ পপ পাপা জাপা শীত পপ শপ পা সপাপসীশাপ সপপাা 

ূ 
|] 

তথ দরদর্শ তং বৃক্ষং চতুংশাখং চনুর্ভূজমূ। 
স্বকং শ্রম মন্তমানঃ মফঙপৎ নৃপস ভ্তমঃ ॥ ২১ 
জহৌ শোক নীলম্ণি-ম.ধবাদর্শনারিকমূ। 

আপনার ভাগ্য বশঠং সকল মানবের 

নয়নপথের অতিথথ হইয়া উহ। তাহাদের 
পপরাশি বিন।শ করিবেক। 

আপনি সরিপতির তটগমীপে অবভূধ- 
ন।ন সমাপনান্তে মহতা বেদা নির্বাণ করিম 
তাহার উপরিভাগে এ তরুরূগী যঙ্দেশ্বরকে 
সুসমৃদ্ধ উত্দব-সহঙারে কৌতুক ও মঙ্গলা- 
চরণপুর্ধক স্থাপন করুন । ১২--১৭ 

তত্কালে নারদ ও নরপাল এইরূপ 
৷ পরস্পর বাক্যালাপ করত হর্ধান্বত হইয়া 

স্পা শশা শা শশিিশীস্পীপিত 

| 

মহালমারোহের সহিত দ্রমরূপী ভগবানের 
নিকট গমন করিলেন। ১৮ 

তথায় উপস্থিত হইয়। সাক্ষাৎ দ্রমরূপ 
্রহ্ম-দর্শনে হরধলাভ করিয়া জীবনুক্ত মহো- 
দনপেরা সক:লই স্ব স্ব জন্ম সার্থক করিয়! 
মানিলেন। ইন্ত্রহাম় নরপতিও আনন্দদাগরে 
নিমগ্জ হইলেন 

্ব্রাবস্থায় জানাথের যে চতুর্ভুজমূর্ভি 
দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চতুর্ভুজন্বরূগ 
চতু:শাখ।সম্পনন বৃক্ষরাজকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন । স্বীয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া 

7 নীলমনি-মাধবের অবর্শন জগ্ত যে ছুঃখ হইথা- 
ছিল, তাহ! বিদুরিত করিলেন। সেই সময়ে 



অষ্টদাশোহধ্যায়ঃ। 

তদা পুনঃ প্রণমোোনৎ হর্ষাঞ্রনগ্নে! নৃপঃ1২২ 
দ্বিজৈরাবাহয়ামাম তরুং কল্লোললোলিতমৃ । 
শঙ্খকাহালমুরজচক্কাপটহনিন্বনৈঃ ॥ ২৩ 
নীঙবাদিত্রনিনদৈর্ভন্শব্বৈঃ মহঅশঃ। 
মগন্ধিপু্পাঞ্জলিভিরাকাশাৎ পতিতৈরু্ঃ॥২৪ 
পরিতো ধৃপপাত্ৈশ্চ কৃষণগুকুহ্থধূপিতৈঃ। 
বেগ্ঠাভিধৌবনোন্বত্তপ্বরূপাভিঃ প্রচালিতৈঃ ॥২৫ 
রহ্দগুপ্রত্থীর্ৈশ্” বীজ্যমানং সমস্ত: । 
পতাকাভির্ঘিব্যপট-ছুকুপাভিঃ হথশোভিতমূ ॥ ২৬ 
রাজভির্গজরদ্দৈশ্চ তুরপৈ: পত্তিভির্তমৃ। 
মাগধৈর্বন্দ্যমানস্ত সয়মানৎ মহিভি: ॥ ২৭ 
ঝত্বিগ্ভিব্রদ্ষণৈশ্চৈব বিদ্বপ্তঃ -শাত্র যৈস্তথা 
সুগন্বালক্ুতৎ দিব্যৎ মহাবেদ্যাত্ত নিহ্াতুঃ। 

১৯৩৭ 

বিতানধরচিত্রায়াৎ বেস্টিতাগাং নিরস্তরমূ॥ ২৯ 
বেদ্যাং ত স্থাপয়ামানুরিন্দ্রহ্যরস্ত শাসনাৎ ॥৩* 
বচমা নাবুদক্তৈনৎ পুজয়ামাপ পর্থিবঃ | ৩১ 
সহত্রৈরূপচারাণাৎ দিব্যরূপৈর্নৃপোত্তম। 
পুজাবসানে পপ্রচ্ছ নারদৎ মুনিপুর্মবম্ ॥ ৩২ 
কীৃশীৎ প্রতিমাং বিষ্ঞোর্টয়িষাতি কঃ পুনঃ 
তংশ্রত্বা তং মুনিঃ প্রাহ অচিস্ত্যমহিম। গুরু; ॥৩৩ 

| কো বেদ তন্ত চেষ্টাং বৈ সর্লোকোত্তরাৎ নৃপ 
অষ্টা যে জগতাৎ তস্তাপ্যেষা সখশয়গোচরা ॥৩৪ 

বিচারয়ুস্তৌ তাব্খিৎ যাবস্নারদপার্থিবৌ। 
অশরীর।ৎ ততো বাণীং শুশ্রবে চান্তরীক্ষতঃ॥৩৫ 
তত্র বিস্ময়মানানাং সর্বেধ্ষামেব শৃতাম্। 
অপৌরুষেয়ে। ভগবান্ বিচারপথমাস্থিতঃ ॥ ৩৬ 
সুষ্তপ্তায়াধ মহাবেদ্যাৎ শ্বয়ং পোহবতরিষ্যতি। 

নুপন্র পুনরায় হধাশ্রনয়নে প্রণামপুঞঃসর : প্রচ্ছাদ্যতাং দিনান্যেব* যাবৎ পঞ্চদশানি বৈ॥৩৭ 

জলকলে'লবিলোঙিত এই ত্রক্রুৰরকে দ্বিজ, 
গণ ছার৷ আবাহন করিলেন। 

এ সময়ে শঙ্খ, কাহাল, মুরজ, ঢক্ক। ও 
পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদ্দিত হইতে 
লাগিল। গায়কগণের! হরিমৎকীর্তনাদি গান 
আরম্ত করিল এবং সহআ সহঅ জয়শব্দ 

উচ্চারিত হইতে লাগিল । 
নভোমণ্ডুপ হইতে মুুণু্তঃ সুগন্ধি 

পুর্পীপ্তীগি সকল বর্ধিত হইল এবং ভগব্দ্রপী 
তক্ুবরের চতুর্দিকে কালাগুরু প্রভৃতি ধূপ 

হাসি 

ব্জন দ্বার! চত্ুদ্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল। 
দিব্য পট্াম্বরনিশ্মিত পতাকারাজি তরু- 

রাজের শোভা ব্দীন করিল। রজবর্গের 
গজ,অশ্ব, পদাতিসযূহে চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। 
বন্দিগণ বন্দনা করিতে লাগিল এবং মহর্ষি, 
বাতিক, শ্রোত্রিয় ও অন্তান্ত বিহ্বান্ ব্রাচ্মাণগণ 
স্তর করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর তাহারা ইন্জছ্যয়ের অনুমতিক্রমে 
নথিত বৃক্ষটাুকে হুগন্ধাদি দ্বারা অঙঙ্ষুত 

ইযমৎ। 

করিয়। মহাবেণীর উপরি স্থাপিত করিলেন। 

অতঃপর নরপতি নারদের বাক্যানুলারে 

উইকে পুজ। করিলেন। ১৯--৩১ 
পুজাপরিশেষে মুন্ব্রকে জিজ্ঞাা করি- 

লেন যে, এইক্ষণে বিষুত্র প্রতিমা কি প্রকারে 
বিনিশ্মিত হইবে। ৩২ 

কোন্ বাক্তিই বাউহার গঠনকাধা সম্পন্ন 
করিবেন? মুনিপুঙ্গব-ইহ। শ্রবণ কবিরা নৃপ- 
তিকে বলিতে লাগিলেন যে, সেই চরাচর গুরুর 
মৃহিম। অচিস্তনীয়; উষ্থার সর্ব লোকাতীত 
চেষ্ট, কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? যিনি 
এই স্থাবর জঙ্গমাত্থক জগতের অঙ্টা, ঠাহারও 
উহাতে সংশগ্ণ উপস্থিত হয় । ৩৩1৩৪ 

কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকার প্রতিমা 
বিনিশ্মিত হইলে ভগবানের সন্তোষ জমিবে, 
নারদ ও নরপতি এইন্ূপ ওর্ব-বিতর্ক করিতে- 

ছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অশরীরা 
বাণী এবপকুহরে প্রবি& হওয়ায় ভত্রস্থ সক- 

লেই বিম্ময়াপন্ন হইলেন 
এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, “সেই 

অপো ষের ভগধান্ ন্বয়ংই স্বীন্ন প্রতিূর্তির 
সো পাপ পাপা পি শিশির 

হাষাৎ। 

পসরা আপ আপ শিপন ওলা এপ 
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3০ ৮ 

উপস্থিতোহয়ৎ যো বৃদ্ধ: শক্গপাণিস্ত বাদ্ধীকিঃ। 
এনমন্তঃ প্রবিশ্ৈব দ্বারং বস্তু যত্বতঃ ॥:৮ 
বহ্বাদযানি কুর্ববস্ত যাবতুদঘটনা (১) ভবেৎ। 

তে| হি ঘটনাশবে। বাধিরধ্যান্ধ হদ।য়কং /৩৯(২) 
নরকে বদতিকৈধ কুর্বযাৎ সম্তাননাশনম্। 
নাস্তঃপ্রবেশনৎ কুর্ধ71ৎ ন পশ্টোচ্চ কর্দচন ॥৪০ 

নিযুক্তান্যঃ৩) প্রপন্টেচ্চেদ্বা্ডে। রাষ্টস্ত চৈব হি। 
রুস্চাপি মহাভীতিরন্ধুতা চ যুগে যুগে ॥ ৪১ 
তম্মান্নাবেক্ষনৎ কাধ্/ৎ যাবৎ প্রতিমনির্বৃতিঃ | (৩) 
নিনণচন্ত স্বমং দেবঃ কৃত্যং তেহত্র বদ্ধিষ্যতি ॥3২ 
ষদ্যৎ কাধ্যং প্রযত্েন সর্বলোকহৃখাবহ্মৃ। 
শিপন ১ আস পলা পাপা সাজা | কানে 

বিষয় বিচার করত আব্রণেতে গুপ্ত মহা- 
বেদীতে অবতীর্ণ হইলেন। তোম্র! পঞ্চদশ 
দিবস পর্যান্ত বেদীগৃহ উপ্তমরূপে আচ্ছার্দিত 
করিয়। রাখ। এই যে শস্তুহস্ত বৃদ্ধ পুরুষ উপ- 
স্থিত দেখিচেছ উহাকে এই গৃহের মধ্যে 
বেশিত করিয়। ষতরপুর্র্বক উহার দ্র বন্ধন 

করিবে। যাবৎক্াল এই ঘটনাকাধ্য নিষ্পন 
না হইবে, অবত্পধ্যস্ত উহার বহির্ভাগে নানা- 
বিধ বাদ্যোদ্যম করিতে থাক। 

যে হেতু এই ঘটনাশব শ্রুতিবিবয়ে প্রবিষ্ট 
হইলে বধিরতা, অন্ধত্ব, নিরয়বাস ও অপত্যনাশ 
হয়। অতএব কদাপি ঘটন!-গৃহের অন্তর্ভাগে 
প্রবেশ করিবে ন৷ ও ঘটনক্রিয়াও দেখিবে না। 
যদি এ কার্ধ্য নিুক্তব্যক্তি বাতীত অন্ত কেহ 
দর্শন করেন, তাহাহইলে কি রজা. কি রা 
সকলেরই যহাভম় উপস্থিত হইগে, বিশেষতঃ 
দর্শনকারী ব্যক্তি যুগে যুগেই অন্দতার বশীহত 
হইবেন / ৩৫৮৪১ 

অতএব যাবৎ এই প্রততিমূর্তিনির্মণ সম্পর 
না হইবে, তাবংকাল কোনক্রমেই উহ! অ বে- 
ক্ষণ করিবে ন।। 

হে নরপতে ! স্বয়ং সনাতন দেবই তোমাকে 
যে যে কর্তব্য উপদেশ করিবেন, তুমি সর্দ্দ- 
প্রযত্ে সর্্মলোকহৃখকর মেই কার্ধা সম্পাদন 
করিবে। 

চর এ পিপাসা কটা শশা শা 

উতৎক লখণ্ডম্। 

তচ্ছৃত্। নারদাদ্যান্তে যথোক্তৎ বিষুরন। দ্বয়মূ 

চিততীর্ঘতি তথা কর্ডুৎ তত্রায়াতস্ত বাদ্ধীকিঃ॥৪৩ 

প্রোবাচ নৃপতিৎ সোহথ স্বপে দৃষ্াস্ত যাত্তয়া। 
তা এবাহং ঘটিধ্য।মি দারুণ! দিব্যরূপিণা "৪৪ 
ইত্যুক্রান্তর্দধে বেদ্যাৎ বৃদ্ধবার্ধকিরূপত্ৃকৃ। 
বঞ্চনার্থং মনুষ্যাণাৎ সাক্ষ'মারায়ণে! বিভূঃ ॥ ৪৫ 

ইতি উৎকলখণ্ডে অ্ঠাদশোহুধ্যায়ঃ | 

একোনবিৎশোহ্ধ্যায়ও 

দৈমিনিরুবাচ। 
ততঃ স পুথিবীপালস্তথা কত্াস্তরীক্ষগা। 
যহুবাচ গিরাৎ দেবী তদ্বৎপরিচচার চ ॥ ১ 
এবং দিনে দিনে যাতে দিব্যগন্ধোহনুভুয়তে 
পরি51ত প্রস্নানাৎ বৃষ্টিমত্তযেযু তুলল ভা ॥ ২ 

নাদ প্রভৃতি ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিষুঃ 
যাহ। উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহ! করিতে 

ইচ্ছা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বুদ্ধ- 
পুরুষরূপধারী তথায় উপস্থিত হইয়। নরপতিকে 
কহিলেন যে,হে রাজন! আপনি স্বপ্রযোগে যে 

সকল মুর্তি দর্শন করিয়াছিংলন, দিব্বূপ 
দা দ্বরা আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়! 
পিব। ৪২--33 

মন্যযদিগের বঞ্চন|-নিমিত বৃদ্ধপুরুষরূপী 
স্বপ্ৎ নারায়ণ এই কথা বলিয়। বেদী-মধ্যে 
অন্তার্ত হইলেন। ৪৫ + 

অষ্টাঘণ অধ্যায় সমাপ্ত । 

জৈমিনি কহিলেন, অনস্তপ্ন মেই ভূপতি 
প্রতিমা-নিন্্রীণের গৃহদধার আবদ্ধ করিয়। 
আকাশসামিন। বঝগ্দেবী যে রূপ কর্তব্যোপ- 
দেশ পিয়াহিলেন, তর্দনুরূপ আচরণ করিতে 
লাগিলেন। ১ 

এই প্রকারে কিছুদ্দিন অতীত হইলে এক 
' অপুর্ব ( দিব্য ) গন্ধের অনুভব হইতে লাগিল 

১) যাবডুঁ। (২) নির্মিতিঃ ৩৩) নিযুক্ষাণন্ত। ও মন্ুযোর ছূর্ণত পারিজাতকুহ বৃষ্টি 



একোনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ । 

দিবাসংশীতনাদশ্চ গীত্তানি রুচিরাণি চ। 
বগরঙ্গাজলবৃষ্িশ্চ শৃশ্মাবিশুহুশোভলা | ৩ 
প্ররাবতাদিনাগানাং মদগন্ধো মদদিপৈঃ। 
ছুঃসহঃ সর্বলোকানাং হৃখকার্ধোহুনুভূয়তে ॥ 9 
যঙ্জার্থমাগত।! দেবান্তে সর্ব্বে বিগতজ্জরাঃ। 
আবির্ভুতং হরিং দৃষ্ট। উপাপাক্কক্রিরে ছ্বিজাঃ 1৫ 
যথাহি মাধবং পুর্ব তথা তং বিষুশ।খিনমূ। 
উপাদনানু দেধান।ং দিব্যচিহানি জক্তিরে ॥ ৬ 
নির্বাহ স্বয়ং দেব: ক্রেমাৎ পঞ্দশে দিনে । 
চতুমুর্তিঃ স ভগশান্ যথা পুর্ব ময়োদিতঃ ॥ ৭ 
তাদৃগাবিবরভুবাসৌ যুস্থাকৎ বর্ণিভঃ পুরা। 
দিবাসিংহাসন্গতে। ভদ্রাবলমুদর্শ নৈ' 
শৃঙ্খচক্রগদাপঘ্র-লক্ষবাহর্জনাদদনঃ | 

হইল। এবং স্বর্গীপ্ন সংগীত ও অন্ঠান্ত 
মনোহর নীতধ্বননি শ্রুত হইতে লাগিল ; তুর- 
দীর্ধিক! হইতে শুষ্ক হুক্ষ বিন্দরূপে সুরুচির 
বারিব্ণ হইতে লাগিল । ২। ৩ 

ব্ররাবতার্ধি গজসমুহের ও মত্তহস্তি- 
নিচয়ের মদগন্ধ ছুঃসহ হইলেও নুখনুভব | 
হইভে লাগিল। ৪ 

হে ছিজগণ! ইতিপূর্বে যজ্ঞোপলক্ষে 
যে সকগ্গ অমরগণ সমাগত হইয়াছিলেন, 
সাহারা সকলেই হরিদেব আবির্ভত হইমা- 
ছেন দেখিয়া মনোজ্বর বিদ্ুরিত করতঃ উপামনা 
করিতে লাগিলেন। ৫ 

তাহার। ইত্যগ্রে দেই নীলমণি মাধবকে 
ষে প্রকারে উপাপনা করিতেন, এখনও এই 
বিষ্ু-বিটপিকে তদনুরূপেই অঙ্চনার্দি করি- 
লেন। দেবগণের এই উপাপনাতে দিব্য চিহ 
সকলের সুস্পষ্ট জ্ঞান হইতে লাগিল। ৬ 

ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস সমাগত হইলে 
আমি যে রূপ পূর্বে বলিয়াছি, সেইবরূপে 
জগন্নাথ দেব ন্বযংই ( বার্ধকিরূপে ) স্বীয় মূর্তি 
নির্বাহ করিলেন। আমি যে প্রকারে তোমা" 
দিগের নিকট বর্ণন করিয়াছি, এইক্ষণেও 
তাদৃক্প্রকারে সেই জনার্দন বলরাম, শুভ্র! 
ও চক্রের সহিত দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূত 

৩৪৯ 

গধামূষলচক্রাজং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ॥ ৯ 

ছত্রাকৃতিকণাদপ্ত-মুকুটোজ্জবলকুগুলঃ। 

মুভদ্রা চাক্ব্দন! বরাজাভগ্নধারিণী ॥ ১০ 

লক্ষ্মী: প্রাদূর্বভূবেয়ৎ সর্ববচৈতন্যরূপিণী । 

ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিলীগর্ডদত্তবা ॥ ১১ 

বলভদ্রাকৃতির্ভাতা বলরূপস্ত চিন্তনাৎ। 

ক্ষণৎ ন সহতে সা হি মৌভুৎ নীলাবতারিণম্! 

ন ভোদস্স্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্ত চ বলন্ত চ। 

একগর্ভপ্রন্তত্বাধ্যবহারোহথ লৌকিকঃ॥ ১৩ 
ভগিনী বলদেবস্ত হোষা পৌরাণিকী কথা। 
পুংরূপেণ স্ত্রীরপেণ লক্ষ্মী: সর্বত্র তিষ্ঠতি & ১৪ 

পুংনারা ভগবান্ বিষুঃ স্ত্রীনায়। কমলালয়! । 

দেবতির্নুষ্যাণৌ বিদ্যুতে নৈভয়োঃ পরমূ ॥ ১৫ 

হইটলৈন। জনার্দনের শঙ্খচক্রগদ্দাপদ্মের চিহ্ন 

হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে । অনভ্তদেব গদা, 

মুষল, চক্রু, ও বজ্চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। 

উহার সপ্ত ফণ। ছত্রের আকুতি ধারণ করিয়! 

তদুপরি বিশ্যান্ত মুকুট ও উজ্জ্বল কুগডলাভরণে 

শোভা পাইভেছে। 
আর চারুব্দনা নুভদ্রা দেবী এক হন্তে 

বর-পদ্ম ও হস্তান্তরে অভয় ধারণ করিয়াছেন। 

ইনিই সেই চৈততন্তনূপিণী লক্ষ্মী নুর্তাযস্তরে 
পরাদুর্ভূতা হইয়্াছেন। ইনিই কৃষ্ণাবতারে 
রোহিণী গর্ভে বলরূপ চিন্তা করণ জন্ত বল- 

ভদ্রার আকারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইনিই এই নীলাবতারি-বিমুকে ক্ষণেক 

কালের জন্তও পরিত্যাগ করিতে সমর্থা হন 
না। হে বিপ্রগণ ! এই কুষ্েতে ও বলদেবে 
কোনই প্রভেদ নাই। এক গর্ভে উৎপত্তি 
বলিল! লৌকিক ব্যবহারে সুভদ্র। বলদেবের 
ভগিনী, ফলে পুরাপাদিতে ত্র রূপ বর্ণঙ হই” 
য়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী রূপে লক্ষ্মী সর্বত্র থাকেন। 
পুরুষ নামে ভগবান্ বিষুদ্কে ও স্ত্রী নামে 

কমলালয়! লক্ষমীকে বুঝিতে হইবে। কি 
দেবগণ, কি তিধ্যগ্ জাতি, কি মনুষ্), সকল 
প্রাণি-মধ্যে উ দেব দেবী ভিন্ন অন্ত কিছুই 
বিদ্যমান নাই । ৭.৮১৫ 



১১০ উৎকলখ গুম্; 

কো হন্তঃ পুগুরীকাক্ষাতুবনানি চতুর্দশ। অমূর্ধারু ধরূপেণ দৃষ্টাঃ স্যুঃ পাপছেতবঃ॥ 
ধারয়েডু ফণাগ্রেণ সোহনস্তো বলসংজ্ঞিতঃ১৬ গোপনীগ্জাঃপ্রযত্ধেন পটনির্ধাসবন্ধনৈ£। 
তল্ত শক্তিবরূপেযৎ ভগিনী স্ত্ীপ্রবর্তিকা। তম্মাৎ প্রথমমেবৈতাংস্তরোরেবাস্ত বন্ধলৈঃ ॥২৩ 
হুদরশনত্ত যচচক্রুং সদ] বিসুণকরে স্থিতমূ ॥ ১৭ শিল্িভিঃ কর্মুকুশলৈর্ঘ় মাক্ছাদয়াগ্রতঃ | 
শাধাগ্রন্থত্তমধাস্থং শদ্রপন্ত তুরীয়কমূ। বধ্ধে বর্ষে চ সংস্থাধ্যাঃ পুর্ধ্বসংস্কারমোচনাৎ ২৪ 
এবন্ত মূর্তয়ন্তেন চতংত। বৈ প্রকাশিতাঃ॥ ১৮ খতে বন্ধনলেপৎ তু স তু দিব্যশ্চিরস্তনঃ | 
নিবৃতে ভগবদ্পে চতুর্ধ। দিব্যরূপিণি। প্রমাদাৎ্ য্দি তৎ লেপমপনীয়েত কশ্চন ॥২৫ 
লোকানামুপকারায় পুনরা হাস্তরীক্ষগা ॥ ১৯ বীক্ষাতে তশ্ত নরকে চিরং বাসঃ প্রজায়তে। 
পটেরাচ্ছাদ্য হুদৃঢ়ং নৃপতে প্রতিমান্তিমাঃ। দুর্ভিক্ষ মরকং রাজ্যে সম্ততিশ্চন্ত হীয়তে ॥২৬ 
হ্যৎ স্বৎ বর্ণং প্রাপয়াণ্ড বর্ণ কৈশ্চিত্রকর্্রণ। 1২০ নেক্ষিতব্য! তৃয়। রাজন কদাচিদ্পবারণ! । 
নীলাত্রগ্ঠ।মলৎ বিষুৎ শঙগেন্দুধবলৎ বলমৃ। মনুষ্)শচোপি রাজেন্দ দৃষ্টাঃ স্ুর্ভযহেতবঃ। 
রূকতৎ হাদরশনিং চত্রং হুভদ্রোৎ কুছ্ুমারণামূ ॥২১ তম্মাৎ সুচিত্রা দুষ্টব্যা বছলেপবিলেপিতাঃ॥ ২৭ 
মানালঙ্থ।ররুচিরাৎ নানা তঙ্গিবিভাগশঃ। ুচিত্রৎ পুগুরীকাক্ষ সুবিলাসৎ হুবিভ্রমমূ। 
বা জপ পপ উপ সস পপ ৮ শান পাশাপাশি? কিল ০ 

(ইহাদের ক্ষমতার ব্ষক্ন কি ব্ণন করিব ?) 
এই পুণুরীকাক্ষ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি চতুর্দশ যে হেতু এই প্রতিমাগ্ডলি দারুরূপে দৃষ্ট 
ভুষনপরম্পর! ফণার অগ্রভাগ ধারণ করিতে হইলে পাপের কারণ হইয়৷ উঠে, অতএব 
সমর্থ হন? সেই ভুবনশ্রেশীর ভারধারী অনভ্ত- যত্বাতিশয়মহকারে পট ও নির্ধ্যাস দ্বার সর্ব" 

দেবই এই বলদেব নামে অভিহিত হইতে- বব বন্ধ করিয়া গোপন করা কর্তৃব্য। 
(ছন। ১৬ প্রথমতঃ কম্মকুশল শিল্পিগণ ছারা দৃঢ়রূপে 

এই সুভদ্র। ভগিনী তাহার শক্তিরূপিনী। ইহাদের গাত্রাচ্ছাদন কর, এবং প্রতি বৎসরে 

তিনি শপ্রদার়িনী, আর হুদর্শন নামে চক্র পূর্ব পূর্ব্ব সংস্কার মোচন করিয়া নৃঙন নূতন 
উল্লিধিত শাখার অগ্রন্তস্তমধ্যস্থিত হইয়! বিষু অন্গ-সংস্করণ করা কর্তব্য। ২১--২৪ 
হস্তে বিরাজ করিতেছে । তাহার দলেই বন্ধন ও গাত্র-লেপ ব্যতিরেকে সেই দিব) 
চতুর্থরূপ মুর্তি চিরন্তন বলিতে হইবে। যদ্দি কোন জন 

এই প্রকারে সেই ভগবান্ শবস্সং মূর্ভি- | প্রমাদদ বশতঃ সেই প্রতিধার গাত্রলেপ 
চততুষ্টয় প্রকাশিত করেন। ১৭। ১৮ ৷ অপনীত, করে, কিংবা তাদবস্থায় দর্শন করে. 

এই উত্তম ভগবদ্রপ চতুঃপ্রকারে সম্পা- | তাহা! হইলে তাহাকে চিরকালই নরকে বাস 
দিত হইলে, লোকর্দিগের উপকারার্থ সেই করিতে হয়; রাজ্যমধ্যে ছূর্ভিক্ষ ও মরক- 
আকাশবাণী পুনরায় বলিলেন । ১৯ পীড়। উপস্থিত হয়, এবং তাহার সম্তানসম্ভতি 

হে নরপত্ডে! এই প্রতিমা! গুলি পট্টবস্্. বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৫। ২৬ 
নিচয়ে দূ আবৃত করিয়! চিত্রকর্ম্ের ছারা হেরাঞ্জনৃ! ক্ধাপি আপনি এ মুর্তি- 
্ব স্ব বর্ণে রজত কর। ২০ চতুষ্টগ্নকে আবরণশুন্ত করিয়া দর্শন করিবেন 

বিষুকে নীলমেহদদৃশ শ্তামল, বলদেবকে  না। মনুয্যেরাও এতববস্থায় দর্শন করিলে 
শঙ্খ বা! শুভ্রাংগুপ্রতিম ধবল, হুদর্শন চক্রকে | মহাভয়গরস্ত হইবেন, এজন্য বছর লেপে 
রক্ত ও ুভদ্র। গেবীকে কুন্কুমমম অরুপবর্ণী বিলেপিত ও উৎকৃষ্ট চিত্রিত মুর্তিই দেখা 
এবং নানা! প্রকার ভ'্গবিভ্গে বিবিধ অলঙ্কার কর্তব্য। ২৭ 
স্বারা পরিশোভিত৷ কর। ওঁ পুণুরীকাক্ষ, হুচিত্র ও সুন্দরবিলাস- 
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 বমুাতে পাটপঃকজকোটিদমু্বৈ:॥ ২৮ | বিররামৈতদাভাবা সা তু দিব্যা সরশ্তী। 
মুচিব্রান্ কুক রাজেন চিত্রান্ কামানবাগ্ালি। তয়োপদিষমাকর্ণয প্রহষ্রেনান্তরাজুন! ॥ ৩৫ 

আবির্বভূষ ভগবাংস্তবানুগ্রহকাম্যর॥ ২৯ বেষ্টনং মোচয়ামাস মহাবেদ্যাৎ নুপোভিমঃ। 

তব প্রমাদাজ্জন্ত নাং চতুরঘর্ প্র্ধান্ততি। | দৃণুত্তে তদা সর্ষে রতুসিংহাসমস্থিতমূ॥ ৩৬ 

নীঙ্গাদৌ কররৃক্ষপ্ত বায়ব্যাং শতহস্ততঃ॥ ৩০ : রামৎ কৃ্ণৎ হুভদ্রাঞ্চ বাহুদেবং সুদপনমূ। 

প্রদেশে তু মহৎ স্থানে প্রাদাদ সুদৃঢ়ারতমূ। ্ যথোপদিষ্লেপাণিসংস্কারৈ রুচিরাকৃতিমূ॥ ৩০ 
উত্তরে নর়নিংহস্ত সহতঅ্রকরমুদ্িতম্ ॥ ৩১ কৃপয! স্মেরব্দনমুব তায়তবক্ষপমূ । 
কারগ্িতব। প্রত্ঠ।প্য তত্রৈনং বিনিবেশয়। ূ দীনানামুদ্ধূতৌ নাথৎ প্রলম্বভুজপঞ্জরমূ ॥ ৩৮ 

পুরা স্থিতং পর্বতে ্মিন্ ধোহভ/গ্লতি মাধবমূ। ্রবুবপুগ্রীকা্ষৎ হাদশোপায়িতাধরমূ। 
নাম। বিশ্ববন্র্নাম শবরো বৈষ্বোভ্তমঃ। | পশ্ঠতাং ৃষ্টিমাত্রেণ হরম্তং পাপসঞচয়মূ ॥ ৩৯ 

পুরোধলঃ সখ্যমা দীতেন সার্দং পুরা চ তে ৩৩ : পদ্যাসনস্থিতৎ কৃষ্ণ দিন্য,লগ্কারভূষিতমূ। 

তয়ো: সন্ততিরেবান্ত পরেপসংঘ্ক।রক্রণি। | স্বতেজদা পরিবৃতৎ দারুদেহেহুপি নির্খলমূ॥৪০ 
নীলজীমৃতস্কাশং সর্ববসস্তাপনাশননূ। 

পিউ শশী শী
 

নিযুজ্যতাৎ মহারাজ ভবিষ্যেমুৎ্সংবযু চ ॥ ৩৪ 

স্পসপাপীিদ পাপী পিস পাপা পিসি সির
] 

বিভ্রমা্বিত অবস্থায় দুষ্ট হইলে, কল-কোটি: র সেই দ্বিব্য বগি এই পধস্ত বলিয়৷ ক্ষান্ত 

সমুৎপন পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করা ূ হইলেন। নৃপবর সাহার এই উপদ্ধেশ আব ধর 

যায়। ২৮ ৷ করিয়া জুষ্টান্তঃকরণে মহাবেদধীতে গমন করুত 

হেঝাজেন্্! আপনি ইহা্জিগের হুচি- প্রতিমূর্তি-চতুষ্টয়ের বেষ্টন উন্মোচন করি- 
লেন। 

ত্রিত করুন, তাহাতেই বিচিত্র কামনা সফল 

হইযে। ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করিবার তখন সকলেই দেখিলেন যে, রত্মসিংহাস- 

জন্তই আবির্ভূত হুইয়াছেন। এবং তোমার ; লে উপরিভাগে ব্লরাম, জগনীথ, সুভদাদেবী 

প্রনাদে জন্তদিগকেও চতুর্বর্গ প্রদান করিবেন। | ও বাহুরদেবের চক্র স্থিত আছেন। 

এইক্ষণে, নীল পর্বমতের উপরিভাগে যে |  আকাশবাণী যেক্প উপদেশ দিয় ছিলেন, 

কলকৃক্ষ আছে, তাহার বাঁযুকোণে এক শত তদ্রপ লেপসংস্কারার্দি রা উহ্বাঙ্থের আকৃতি 

হস্ত দূরে প্রতিষ্ঠিত ন্রসিংহদেবের উত্তর | অতি মনোহারিণী হইয়াছে। শ্রীকফের বক্ষ:- 

অশে প্রশস্ত দেশে যে বিস্তীর্ণ স্থান আছে, র স্থল উন্নত। কুপান্ধিত হইপ়্া বানমগ্ডল ঈধৎ 

রী স্থলে সহত্র হস্ত উন্নত ও তদনুরূপ অয়াত | হান ধারণ করিয়াছে। 

এক হুৃঢ় প্রালাদ নির্বাণ করত তাহাতে এই! নাথের ভুজপঞ্জর যেন দীদগণের উদ্ধানধ- 

দেবকে স্থাপন কর। সাবনার্থই লম্বমান হইয়াছে, তাহার নয়ন 

হে নৃপ! পুর্ঘকালে এই পর্কতে বিশ্বাবন ৷ প্রদুল্প শ্বেতপঘ্বের শোভা হরণ করিতেছে। 

নামে বৈহঃাগ্রগণ্য যে এক শবর এই মাধবকে | অধরযুগল হাস্তরাগে রক্তিম হইয়াছে। 

নিত্য অর্ডন। করিত, তাহার সহিত ত্বদীয়) ইনি দর্শকবৃদ্দের পাপলমূহ হরণ করিয়া 

পুরোহিত বিদ্যাপতির বন্ধুত্ব জন্মিয়া ছিল। থাকেল । ইহার এই দেহ দারুময় হইলেও 

২৯---৩৩। পর্লামনে উপবিষ্ট ও দিবা অলঙ্কারে বিভূষিত 

উব্যক্তি-ঘরের বংশোহপর ব্যক্তিকে এই : হইয়৷ ্ বকীয় নির্দাল তেজঃপুগে পরিবুত হইয়া” 

প্রতিমাগ্ুলির লেপ-সংস্কার্র্্ে ও ভবিষ্যৎ ; ছেন। ইহার দেহ-শাড। নীলমেখের ভা 

যজ্জীয় উৎস্বকার্ধে নিযুক্ত কর। ৩৪ । মনোহারিমী, ইনি জীববন্দের সকল সন্ভাপ 
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দনর্শ বলদেবঞ্চ সাটহালং মুখাম্ুজমূ ॥ ৪১ 
ফণামগুলবিস্তীণৎ বারণীবূর্ণিতেক্ষণম্ ! 
প্রোখিতং নাগরাজানং পীনোমতহ্বক্ষসমূ ৪২ 
কিকিন্নতৎ পৃষ্ঠদেশে কুগুলীকৃতপ্গ্রহমূ ৪৩ 
(অগ্রসংফুল্পককুতং কৈলালশিখরং যথ)। 
হুলচক্রাজমুষল-ধারিণং বনমাজিনমূ। 

হারিকুগুলকেনুরকিরীটমুকুটে।জ্ভ্বলমূ ॥ ৪৪ 
তয়োশ্ুধ্যন্থিতাং লক্ষমীৎ হৃভদ্রুৎ ভদ্রেরূপিণীমূ ॥* 
বিকচাভো জব্দ নাং ব্রাজভয়ধারিণীমূ। (১) 
কুকুমারণদেহাৎ তাং সাক্ষালক্মীমিবাপরাম্ ॥6৬ 
দৃদর্শ বিষেগার্ধামস্থৎ চক্রেং(২) শাখাগ্রনিশ্মিতমূ। 
যালার্কনদূশং তীক্ষধারাং তেজোমরং দ্বিধাঃ।(৩) 

বিদুরিত করিয়।* থাকেন। বলদেবকে দেখি- 
লেন, যে মুখপদ[ অট্হাসপরিশোভিত, এবং 
ফণাসমূহে ছত্রিত, বারুণীলেংন জন্য নয়নগ্তলি 
ধূর্নিত, এবং তিনি উত্থিত ও নাগের শ্রেষ্ট, 

তাহার বক্ষ-স্থল কোমল ও উন্নত, পৃষ্ঠদেশ 
কিঞিৎ অবনত এবং দেহের অপরভাগ 
কুগুলীকৃত। তিনি হল, চক্র, পদ্ম ও মুষল 
এবং গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। 
হার, কুগুল, কেমুর, কিরীট ও মুকুটালঙ্কারে 
দেহের শোভ| উজ্ভ্বল হইতেছে । ৩৫--৫৬ 

এই কৃষ্ণ ও বলদেবের (উভয়ের ) মধ্য- 
ভাগে ভদ্রবূপিণী লক্ষী (হ্ুভদ্রা) অনসস্থান 
করিতেছেন) ইহার 
সর়োজের হ্ভায়, হত্তঘয়ে বর, পদ্ধা ও অভয় 

ধারণ করিতেছেন। দেহ-শোভা কুষ্কমরাগ 
সদশ রক্কিমা, সাক্ষাৎ অপরা লক্ষমী বলিয়া 
ইঞছাকে বোধ হয়। ৪৬ 

হে তিজগণ! তিনি বিস্তর বাম পার্খে 

*₹ সূর্বর্ধেবারণী, পাপসাগোরোত্ারকারিণীমূ 
ইত্যধিকঃ কচিৎ্পাঠঃ 

(১) রূপলাবণ্যবসতিং শোভমানাৎ প্রসাধনৈঃ 1 
২২) বামস্থাং চক্রশাধাগ্রনির্দমিতামু। 
(৩)বালার্কস্ৃশীং ভী্ষধারাৎ তেজময়ীং ছিজাঃ॥ 

পাঠাস্তরমূ। 

বদনমণ্ডল বিকসিত ূ 

উৎক্লখণ্ডম্ 

তাং দৃষ্টানন্মপাখোধি-নিমগ্ন: পৃথিবীপতিঃ। 
কর্তব্যমু: শ্বতনৌ শ্বয়ং ন প্রবৃব হ॥ ৪৮ 
দ্রমীলিতনেত্রঃ সনূ হুজন্ বাপ্পা ম্ুকেবলমৃ। 
কৃতাপ্তলিপুটতস্থৌ স্থুলাকারে! নৃপত্োমঃ ॥ 
উবাচ তৎ মুনিবরঃ ম্মিতবন্ত; ক্ষিভী্থরমূ ॥ ৪৯ 

নারদ উবাচ। 
যদর্থৎ শ্রমমা পন্স্তৎ সাম্প্রতমভুৎ তব। 

প্রত্যক্ষ নৃপশাদ্দুল একভ্ং ভাগ্য ষান্ ভূবি ॥৫০ 
অমুং পশ্ঠ জগন্নাথ, পুগুরীকায়তেক্ষণম। 
ভক্তনুগ্রহপাথোধিং সর্বজ্ঞাননিধিং হনিম্ ॥৫১ 

যং দ্রুং যোগিনো নিস্ভ'ং ধ্তস্তি যতমানদা:।* 

শাখাগ্র নির্মিত নবোদিত নু্ধযপ্রায় তে£জাময় 
ও তীক্ষকায় চক্রে দর্শন করিলেন। 

নরপতি হন্ত্রছায় শ্বীয় ভাগ্যপ্রকাশক 
এই সকল দিবামুর্তি দর্শনান্তেই এককালে 
অপার আনন্দমাগরে নিমগ্র হইলেন। এমন 
কি এতাধিক কর্তব্যবিমুঢ হইয়া! পড়িলেন 
যে, আপন শরীরের উপরেও আপন প্রত 
স্থাপন করিতে পারিলেন না। ৪৭1৪৮ 

“ কেবল ঈষৎ নিম্ীলিতনেত্রে অবিরাম 
আনন্দবাপ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন 
এবং কৃতাগলিপুটে নিশচলভাব সন্মুথে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৯ 

অন্তর মুনিবর নারদ সহান্ত-ব্দনে ক্ষিতি- 
পালকে কহিলেন, হে হৃপশার্দুল! আপনি 
যেনিমিন এই শ্রম্মীকার করিয়াছিলেন, 
এইক্ষণে তাহ! আপনার প্রত্যক্ষ হইল; অতএব 
আপ'নই এই পৃধিবী মধো একমাত্র 
ভাগ্যধর | ৫০ 

জগনাথকে দর্শন কর। উহার নয়ন 
শ্বেতপদ্ম-সদুশ এবং আকর্ণআয়ত। নি 
ভক্তগণের প্রতি দয়ার সাগর; এই হরি 
সমুায় জ্ঞানের সমুদ্র । ৫১ 

বহাকে দর্শনার্থ যোগিগণ সংযতান্তঃ- 

ঈ অবধানেন মহতা ক্ষণ পত্ঠান্তি মাগবাঃ॥ 
আঅধিকঃ পাঠঃ | 



বিংশোহধ্যায়ঃ | 

গোহয়ং দারুময়ং দেহং সমাস্থায় জনার্িনঃ | 
অগ্রগ্রহীতুৎ ত্বাং তৃপ প্রত্যক্ষত্বমুপাগতঃ॥ ৫২ 
তদেনং * ধরণীনাথ ব্তহি কারুপ্যসাগরমূ । 
দ্দাতি সংস্ততঃ কামান্ সর্জান্ নৃপ মনোগতান্ 
ইতি শ্রীউৎ্কলখণ্ডে একোনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 

বিশোহধ্যায়ঃ | 

ইথং প্রবোধিতভ্ডেন নারদেন ক্ষি হীশ্বরঃ। 
তুষ্ঠাব জগতাৎ নাথৎ বচোভিঃ করুণাধিতমু। 

ইন্সছ্য্র উবাচ। 
তবদ্দডিম্রপাধোজযুগৎ মুরারে- 
নোপাগিতৎ জন্মহ পূর্বজেযু। 
তৎকম্মণা দ।রুণপাকভীত 
দ্বীনং পরিত্রাহি কৃপান্ুধে মামৃ। ২ 

করণে নিত্য যত্র করিতেছেন, সেই জনাদশ 
দারুময় দেহ অবলম্বন করিয়া তোমাকেই 
অনুগ্রহ করিব'র নিমিত্ত দর্শন দির ছেন। ৫২ 

অতএব হে ধরণীনাথ! এই কাকুণ্য- 

সাগরকে স্তব কর, ইনি স্তবাদি দ্বারা উপাসিত 
হইলে অকল ম্লাগত কাঁমনাই সম্পন্ন 
করিয়! থাকেন। ৫৩ 

একবিংশ অধ্যায় জমাপ্ত। 
জৈমিনি কহিভেছেন, ক্ষিতপতি নারদ 

কর্তৃক এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া স্ততিবাক্য 
ঘবারাদেই করুণামক় জগন্নাথের স্ব করিতে 
লাগিলেন। ১ 

(ইন্দ্র স্তব করিতেছেন ) হে সুরাৎর ! 
আমি যে পূর্ব পুর্ব জন্মে আপনার খ্রী চরণ- 
পদ্রযুগলের উপাদন! করি নাই, এইক্ষণে সেই 
কশ্ুফলে আমি দীন ও নিদারুণ হৃর্বিপাকভয়ে 

[ 

পা 

১১৩ 

ক নির্খ্লৎ ত্বচ্চরণাজযুগ্বাং 
বিরিকিরুদ্রেন্মকিরীটমগ্রমূ । 
কাহৎ কুদদীনঃ শকুদত্রমাংস- 
মুত্রান্থিঘংঘৈঃ পিহিতত্তরচা বৈ ॥ ৩ 
অসারনংসারপরিভ্রমেণ 
শ্রমাতুরস্তাং কখমীশ জানে । 
জান'গ্ত তে ত্বাং খলু দেবদেব 

যেষাধ ভবে ছুঃখভব প্রকাশঃ ॥ ৪ 
গুভেো ময়া হুঃখমনেকজন্ম- 
পা পার্জিতং ভুক্তমনে কভাব্ম্। 
শুভার্ভিতে! বং সুখলে «তবে 
নিদর্শনং যত্মধুপুক্ততিক্তে ॥ ৫ 
হদেব সৌধ্যানুভবায় দেব 
কশ্মার্জিতো মে বিষগোপভোগঃ। 
সএব চুঃধং পরিণামতে। মে 
ন মদ্বিধে! 8 চান্ঃ ॥ ৬ 

নি 2৯৬ এটি বি 

বরক্ধা, রুদ্র ও ইল্রর কিএ্ীটপ্পনী ভবদীয় 
নির্্বল পাদপদ্থই বা কোথার ! এবং বিমুত্ররক্ত 
মাংস-তৃগস্থিনয় অতিদীন অ'মিই ঝ1 কোথায় ? 
অর্থাৎ মাদুশ হতভ!গোর পক্ষে আপনার পাদ- 
পদ্য অতি হুর্লভ। হে ঈশ্বর ! আমি অদার- 
সংস!রে ভম্ণ করিয়াই শ্রান্ত হইয়ছ। এই 
রেশই সহিত পারিত্েছি না। আমি আপ- 
নাকে কিরপে জানিব; আপনাকে জানিতে 
হইলে অগ্রে অনেক রেশ সা করিতে হয়, 
আমি তাহ। কিরূপে পারিব। যাহার! সংসারের 
দুঃখরাশি সহ করিতে সক্ষম, কিছুতেই শ্রান্তি- 
বোধ ক্র না, ৮ দেবদেব! তাদুশ কঠোর 
অধ্যবসায়শালী ব্যক্তিগণই আপনাকে (আপ 
নার স্বরূপ ) জানিতে সক্ষম। প্রভো! আমি 
অনেক জম্মার্জিত পাপে অনেকণপ্রকার ছুঃখ 
ভোগ করিয়াছি ; মবুযুক্ত তিক্তে মধুর আন্বা- 
দের নায়, জন্মান্তরীণ শুভকম্মুফলে যাহা কিছু 

ভীত হইয়াছি, অতএব হে কপানুধে ! আমাকে | সুখানুভব করিয়াছি; হে দেব! হখভোগের 
পরিত্রাণ করুন। ২ 

পল 

ক ভলজৈনং । 

ভন্য প্রাক্তন যাহ। কিছু পুণ্য ছিল, উৎকট 
লা পাপের ফলে ভৎসমন্তই আমার পক্ষে পরি- 

ণ।মে ছুঃখমক হইয়াছে । আমার স্যার হংখী 



১১৪ 

বিভে। যদি ত্বাৎ মনসাপি পুর্ব- 
মুপাস্তমন্তদিবয়েকংপাহহমূ। 
কথং তদা লপ্দ্যমনেকজন্ম 
পুন:পুনর্ভোগ্যমশেষতুথমূ ॥ ৭ 

বিভূহপাসতৃপিতৃত্বপুত্র- 
প্রিক্ত্বমাতৃত্রধনিতৃভাবৈহ। 
বন্ধাতৃহিংত্র ত্বপতিত্ জায়: 
ভাবৈশ্চতির্ধ্যকৃত্বস্থরাদিভ[বৈঃ ॥ 
নীচোগ্কীভাবং বহুশঃ সকৃঘ! 
ভবাঙ্গনেহম্মিন্ লুঠাতানুভূতমূ। 

ন বামুরারে তব পাদ্পদ্ম- 
দুরীভবগ্তে্টফলৎ হি চৈতৎ॥ ৯ 
কোযং বলং চৈতদশেষপৃ্থী- 
ধনৈর্ৃতং যৌবনরূপরূপ্যঃ। 
মনোহনুকুলাঃ শতশস্তিয়শ্চ 
নিকট কং মে নৃপমগ্ডলঞ্চ ॥ ১০ 
সাআ্াজ্যত। চাপি ভরো মহান্সে 
তৃং জ্ঞানহীনম্ত পশোরিষায়মূ। 

আর নাই। প্রভো! অন্ত বিষয়ে আসক্ত 
থাকিয়া, মনে মনেও যদি আপনার উপাঁপন। 
করিতাম, তাহ হইলে অশেষ দুঃখ ভোগ 
করিতে কিংবা বহু জম্মলাভ করিতে হইত 
না। হে যুবারে! আমি এই সংসার- 
কাননে কখনও পিতা, কখনও পুত্র, কখনও 

উৎক লখগ্ুম্ 

ভারাবভারং কুরু মে কৃপান্ধে 
সদৈব তত্রোদিতখেদযোগঃ ॥ ১১ 
দীনাম্থুকম্পিন্ করিণো বিমুক্তিঃ 
কুতা বিভো ত্বতস্মৃত্তিমাত্রকেণ। 
ভ্রাস্তৎ ঘটীমন্তরব্গত্র নাথ 
মাৎ ত্রাতুমহ্ম্তনুকম্পিভবাৎ ॥ ১১ 
| ন মে ত্দগ্তঃ খলুবন্ুরত্ 

প্রভু, কখনও দাদ, কখন মাতা, কখন পতি, 
কখন জায়া, কখন বন্ধ্যা, কখন হিশ্র, কখন 
তি্ষ,গ্ জাতি, কখনও ব! দেবত1 ইত্যাদি উচ্চ- : 
নীচ নানাভাবে ভ্রমণ করত কৃতপ্রকার অবস্থ। ৷ 
অনুভব করিয়াছি, কত কণ্ পাইয়াছি, আপ- | 
নার পাদপদ্ম হইতে দূরে থাকায় যে এতকাল 
কষ্ট পাইতেছি, তাহ। একদিনের নিমিত্তও 
বুঝিতে পারি নাই; দেব! আমি আপনাকে : 
জানি না, কেব্ল পশুরন্ঠায় আমি এই. সমস্ত : 
কোষ, বল, সপাগরা পৃথিবী রাজা, রূপযৌবন, । 
মনোনুকুল। শত শত পুরনারী৷ ভোগ করিতেছি, 
এই নিষ্বণ্টক সাআজ্য, আজ পশুর করগত; 
পশুর ক্কন্ধে এ গ্ররুভার 

ৰ 
র 
1 

] 

উচিত নহে, : বিষূপ ইন্ত্রজালের্দ দ্বিকে 

প্রবাহবিভ্রষ্ট হকু্বভাবে । 

পাপীস্ম্ী বুদ্ধিকপেতভাব। 
নেহচুবন্ধ! বিষয়েহতিভেদ্য। ॥ ১৩ 

অহনিশং মে তব পাদপদ্ধা- 
ননাপৈতু মত্প্রার্থিতমেতদেব। 
ত্বাং সচ্চিদানন্দসু পুর্ণ সিন্ধুৎ 
প্রাপ্তাস্ত যে জন্মহজ্রভাগ্যৈঃ 1 ১৪ 

কিৎ তে হি পশ্টান্তি লবৈকৌধ্য- 
মনেকছুঃখৎ বিষয়েলজালমূ। 

হে কপাসাগর ! আপনি দয় করিয়া ভারা বতরণ 
করুন, ইহাতে কেবল আমার কই্ইভোগ হই- 
তেছে। হে কিভে!! হে দীন্দয়ালো! আমি 
আপনাকে ম্মরণ করিয়াই হস্তীর বদ্ধনমোচন 
করিয়। দ্রিয়াছি। নাথ! আমি থটাধন্ত্রের হ্যায়, 
কখন উপরিভাগে উত্থিত কখন ব৷ অধস্তলে 
পতিত হইতেছি, দয়! করিয়া! আমাকে পরি" 
ত্রাণ কুন। জলপ্রবাহপীড়িত পাদপের স্তর 
আমি সংদারআোতে ভাসমান; আপনি 
ভিন্ন আমার আর বন্ধু নাই; বিষয়ে আমার 
ঘোর অনুরাগ; সংসারবন্ধন বড়ই হছুর্ভেদা 

হইয়া উঠির়ছে, পাপীয়সী বুদ্ধি আবার সেই 
দিকেই আনুকূল্য করিভেছে। আপনার পার্ধ- 
পর্বে কিছুতেই আসক্ত হইতেছে না, যাহাতে 
আমার এই পাপীন্নমী বুদ্ধি সর্বদা আপনার 
পাঁদপণ্ে লীন থাকে, কখনই তাহা হইতে 
বিচাত না হয়, ইহাই আমার প্্রার্থনা। 
যাহারা সহস্রজন্মমঞ্চিত সৌভাগ্যবলে সচ্চি 
দানন্দলাগররূপী আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহার! সামান্ হুখকপীযুক্ত কেবল হুখেময় 

দৃক্পাতই 



বিংশোহধ্যায়। 

/ রু হন্ধনং কন্ধভিরিউলেশ- 
হুখাকরগ্র্থশতৈরভেদ্যমূ ॥ ১৫ 
অনস্তমাধ্যত্তবিহীনমেক- 
মানন্দদৎ তুৎপদ্দপন্ধজৎ ক। 

মায়াম্ুধৌ তে মমতাভ্রমৌ চ 
কুকর্মনক্রাগিতগর্ভমধ্যে ॥ ১৬ 

নিরাশ্রয়ং মে পতিতৎ বিলাস- 
কটাক্ষপাতেন নয়াদ্য তীরমূ । 
স্বকাধ্যসংসাধনয়াশ্রিতানাং 

সম্পাপনায়েইবিধেরজত্রমূ ॥ ১৭ 

ভাম্যস্তমাত্বীয়হিতং বিস্জ্য 
মাৎ ত্রাহি মূঢ়ং সহজানুকম্পিন্। 
কুদ্রায় কাধ্যায় বহু ভ্রমস্ত- 
মপ্রাপা মূলৎ পরযেশখরৎ তা ॥ ১৮ 

আয়ামপাত্রৎ পরমৎ সুদীনং 
মাং ত্রাহি বিষে যগদেকবন্দ্য । 
বেদাস্তবেদ্যাবাষ বিশ্বনাথ 

ত্মীশিষে হস্তমঘৌঘরাশীন্ ॥ ১১ 

করে না, সুখের ভাগ যাহাতে অতি অন্ব, 
কেবল হুঃখকর শগগ্রন্থিযুক্ত ছ্র্ভেদ্য ঈদৃশ 

1 

| 

! 
/ 

1 

1 

কম্মবন্ধনই ব| কোথায়? কেবল আনন্দপ্রচুর : 
অনার্দি অনন্ত আপনার 
কোথায় ? আমি মমতারূপ আব্তযুক্ত কুকশ্ম- 

কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অদ্য আমাকে 
তীরে লইয়া চলুন। যাহারা শ্বকার্ধা-সাধনের 
নিমিতত আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; 
নিজের হিতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল 
তাহাদেরই কাধ্য-সাধনের নিমিত্ত ভ্রমণ করি- 
তেছি, হে স্বভাবদয়ালে।! আমাকে রক্ষা 
করুন। হে পরমেশ্বর! আপনি উদ্ধারের 
মূলস্বরূপ, আমি আপনাকে না পাইয়া! ক্ষুদ্র 
কারের নিমিত্ত ভ্রমণ করত বৃথ! আয়াম পাই- 

পার্দপদ্ধই বা. 

১১৫ 

তৎ তাং পরিত্যজ্য হখৈকহেতুং 
কষদ্রাশয়ং মাং পরিপাহি বিষে | 
প্রন্ুপ্ত এষোহধিলভূতসজ্ৰ- 
শচতুর্কিধো যৎ্কতমোহরাত্রৌ ॥ ২০ 
ত্বজ জ্ঞানভানদযমেত্য চাস্তে 
প্রবোধ্যতে ত্বাং শরণং প্রপণ্যে ॥ ২১ 
ত্বমেক এবাধিললোককর্তা 
ফপাসহটআঃ পরিশীতমুর্তিঃ। 
পর্ধযায়বৃত্তা৷ বলিনং বরিষ্ঠৎ 
ত্বামীশিতারৎ শরণৎ প্রপদ্যে ॥ ২২ 
যয়া স্থজস্তৎ্মি জগস্তি নাথ 
বঙ্ষঃসরোজাননয়। স্বশক্যা। | 
তাং ভদ্ররূপাৎ জগদ শ্রয়।ং তে 
দেবারণিং পাঁদযুগে নতেহন্মি। ২৩ 
যদংগুজাল প্রতি বিন্বম্তেৎ 
বরক্ষাণ্ডঞ্জালং করসঙ্গি নাথ। 

ঃ পপ পাপা পে ৮ স্পাই শাশীশিশা 

দূর করিতে সমর্থ, হে বিষেো! আমি নুদ্দরাশয, 

তাই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সামাগ্ত 

উহিক স্থখের আশয়ে ঘুরিতেছি। আমাকে 

রক্ষা করুন। এই চতুর্নিধ নিখিল প্রাণিবর্গ 
আপনার কৃত মোহরাত্রিতি নিদ্রিতি এবং 

আপনার স্বরূপ জ্ঞানরূপ ৃর্যোদয় প্রাপ্ত হইলে 

 প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে । ৩--২৯ 

রূপ লব্রুদস্কুল ভীষণ ভব্দীয় মায়াপাগরে ' 
নিপতিত হইয়াছি ; দেব! আমি আশ্রএ্বিহীন, : 

ছে বলদেব! তুমিই এই অধ্ল লোক 

নকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে, তোমার মুর্তি 

নহত্রফণ। ছারা ছত্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। 

তুমি মকল বলবান্ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত 

নাম পর্যায়ে বলব এই আখ্য। প্রাপ্ত 

হইয়ছ | তুমিই ঈশ্বর, আমি তোমার শরণা- 

পন্ন হইলাম। ২২ 
হে নাথ! আপনার যে স্বীয় শক্তি ছারা 

এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছ এবং যাহাকে নিজ 
জদয়পদ্ী আসনরূপে অর্পণ করিয়ুছ, তিনি 

দেবগণের উৎপত্তিবিষয়ে অরণিশ্বূপ ও 

তেছি। হে জগতের এক বন্দনীয়! হে বিষে! | নিখিল জগতের আশ্রয়, আমি আপনার 

আমি অতি দীন, আমাকে রক্ষা করন। হে | সেই (ভড্রকূপা) মুভদ্রাদেবীর পাদপাদধ 

বেদাস্তবেদ] অবায় বিহ্বনাধ ! আপনি পাপরাশি প্রণাম করি। ২৩ 



১১৬ 

সুদর্শনং দৈত্যবলন্ত হতু 
চক্রাভিধং তং প্রণতঃ সুদশনম্ ॥ ২৪ 

জৈমিনিরুব।চ। 
স্যপ্রেখৎ নৃপতিশ্রে্ঠঃ সাাঙ্গৎ প্রপনাম সঃ। 
পরিত্রাহি জগন্ন'থ মগ্রৎ সংসারদাগরে | 
অনাধবন্ধে। কৃপয়া দীন মাং তাপ্স্কুলমৃন্ধ | ২৫ 

উত্কলখগ্ডম্ । 

মুনয়ো দিজাঃ ক্ষত্রাশ্চ বিদ্বাংলো! বৈশুজাতয়ঃ ॥২৪ 
অস্তবন্ পুগুরীকাক্ষৎ বলিনং ভদ্রয়া৷ সহ। 
হৃক্তৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ কবিতাভিখাযধমূঃ২৫ 
তথেন্দ্রছ্যম্মঃ প্রোবাচ পুরোধনমকলুষমূ । 

পৃজার্থ বাহুদেবন্ত উপচারোপসংস্থৃতৌ । 
বং স নুপতিশ্রেষ্টঃ পুজয়ামাস ভানু ভ্রমাৎ। 

অন্তে চ বে তত্র নৃপাঃ শ্রোত্রিয়! বেদপারগাঃ।২৬ নারদক্ষোপদেশেন বিবিধ! মন্ত্রতন্তথ।। 

হে নাথ! যাহার কিরণ্জ।লের প্রতিবিন্- 

ঘাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রমপুদ্রয়ৎ ॥ ২৯1৩০ 
যমুপান্ত করব: স্থানং প্রাপ্তবানুত্তমোত্তমমূ। 

স্বরূপ এই ত্রহ্ষাণ্ড পরিদৃশ্ঠ হইতেছে এবং ত্ররীপ্রসকঙ্ষং যৎহুক্তৎ পাবনং পৌরুষৎ মহৎ। 
যাহ! সর্দদাই নাথের করকমলে সংসর্থ করি- তেন নারারণং ভুপঃ পুজয়ামাম ভক্তিতঃ। 
তেছে, যাহ! দুর্দান্ত দৈত্যগণের বল হরণ | দেব্যাঃ সুক্তেন ভদ্রাৎ তাং সৌদর্শন হুধর্শন্মূ ॥ 
করিয়। থাকে এবং অত্যন্ত সুদর্শন বলিয়। 
সুদর্শন চক্র এই আখ্য। লাভ করিয়াছে, 
আমি দেই চক্রুকে প্রণাম করি । ২৪ 

(জৈমিনি কহিলেন) সেই নৃপশ্রেষ্ঠ 
ইন্দ্রতুঃক্ন এই প্রকার স্তব করিয়া সাই্া্গে 
এই বলিম্না প্রণিপাত করিলেন। হে জগনাথ! 

যথাসমৃদ্ধি ভক্ত্য| তান্ পুক্দয়িত! নৃপোভমঃ | 

পারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, মুনিবর্গ, দ্বিজবর্গ, 
বিদ্বান্ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতি ছিলেন, তাহার! 
| সকলেই নেই পুণুরীকাক্ষ, ব্লী ( বলব ) ও 
ভদ্র দেবাকে হুক্ত, মন্ত্র ও পুরাপোক্ত, স্তর, 

আমি এই সংসারসাগরে নিমগ্ণ হইতেছি।  স্তোত্রের ছার এবং খ স্ব কবিত্বান্সারে 
হে অনাধবন্ধো! এই তাপসন্কুল দীনজনকে 
বুপ। করিয়। পত্বিতাণ করুন । ২৫ 

সেস্থলে অন্তান্ত যে সকল নরপতি ও বেদ- 

নারদ উবাচ। * 
জয় জয় নারায়ণ অপারভবপাগরোভ্বর 

পরাণ সনকসনন্দসনাতন প্রভৃতিযোনিচয় 
বিচিন্ব্যমানদিব্যতত্ব ন্বমায়াধিলাসিতাধ্যাম- 
পরিণমিতাশেষভূততত্বত্রিতত্্ ত্রিদগুধর ত্রিনা- 
চিকেত-ত্রিমধু ত্রিমুপর্ণোপশীয়মান দিব্য- 
গান চ্হন্দোময় শ্বানন হৃপণপ্রিয় ভক্তপ্রিয় 
ভক্তজনৈকবৎসল স্বমায়ানজালব্যব হতত্বরূপ 

কৃবিতা রচনা করিয়া তন্দার৷ স্তব করিতে 
লাগিলেন। ২৬--২৮ ্ 

অনন্তর ইন্দ্র সধাচারসম্পন স্বীয় পুরো- 
হিতকে বাস্ুেবের পুজার নিমিত্ত উপচার 
দ্রব্যের সংস্কার করিতে বলিলেন এবং নারদের 
উপদেশত্রমে নরপতি স্বয়ংই যথাবিধি বিধানে 
মন্ত্রাদি পাঠপুববক মেই দেবতদিগকে ক্রমে 
ক্রমে পুজা! করিতে লাগিলেন। বলদেব দেবকে 
(৪ নমে। ভগবতে বাহুদেবায়) এই দ্বা্শাক্ষর 
মন্ত্র দ্বারা পুজা] কবিলেন। ২৯ ৩০ 

এই মন্ত্র দ্বার উপাসন! করিয়া উত্তানপা 
বিশ্বরূপ বিশ্বপ্রকাশ বিশ্বতোমুধ বিশ্বতোহক্ষি । পুত্র পরব সর্বোন্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
বিশ্বতঃশ্রবণ বিশ্বতঃপার্দশিরোগ্রীব বিশ্বহস্ত- 
নাদারদনাত্কৃকেশলোমলিঙগ সব্ধলোকাত্মক 

সর্বলোকহুখাবহ সর্ধলোকোপকারক সর্ব 
লোকনমস্কৃত লীলাবিলদিত কোটিপন্মোদ্ ভব 
রুদেন্দমরুদখিলাধ্য লিজ্গণ প্রদতাশেষ হুর।- 
নুরত্রিভুংনগ্ুরো ন কম্ভাপি জ্ঞানগো্র 
নমন্তে নমন্তে। ইত্যধিকঃ পা$ঃ। 

এবৎ যে পুরুষসৃক্ত মহৎ ও পাঝন এবং 
যাহ'তে বেদত্ররের প্রনঙ্গ রহিষ্নছে, ভূপতি 
মেই মন্ত্র ছার ভক্তিভাবে নারায়ণের পৃজ। 
করিলেন এবং ভদ্রাদেষীকে ( তীয়) দেবী- 
হৃক্তমন্ত্রে ও সুদর্শন-চত্রকে সৌদর্শনী হুৃক্তি 
দ্বার। উপাসন৷ করিলেন। ৩১ 

তিন স্বীয় সমৃদ্ধি অনুদারে ভক্তিধোগে 



বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৭ 

তত্রীত্যে ছিজমুখ্যোভ্যো৷ ঘণদৌ দানানি সাত্তিকা ততঃ প্রাসাদখটনামুপচক্রাম ভূপতিঃ। 
তুলাপুরুষদানাদি সহাদানাদি পার্থিবঃ | 
অশ্বমেবঙ্গভূতাশ্চ কোটিশো গ। দদৌ তদা। 
স্বলঙ্কতাশ্চাপি তথা দদৌ গা বছদক্ষিণাঃ ॥৩৩ 
তাসাং খুরাগ্রধাতে৷ যো গর্তোহতুদ্দিজসত্তমাঃ। 
দানানুনা সম পুর্ণে। তীর্থমামীমহাফলমূ। 
তম্মিন্ নাত! পিতৃন্ দেবান্ সন্তর্প্য বিধিব্রঃ | 
অশ্বম্ধোলহস্রশ্ত ফলং প্রাপ্রোতাসংশয়ম্ ॥ ৩৪ 
নায়। ধ্যাতং সরষ্তদ্ধি উল্দছায়স্ত ভূপতেঃ। 
নিধাপ্য তত্র ণিগাংত্য পিতৃমুদদিশ্য মানবঃ। 
কুণৈকবিংশমুদ্ধত্য ব্রহ্গালেরকে মহীয়তে ॥ ৩৫ 

নাতঃপরতরৎ তীর্থ হয়মেধাসম্তবাৎ।, 
ইন্দছা'মন্ত সরসঃ স্তাদ| ভ্রিপথগাসমা ॥ ৩৬ 

পুজাস্মাপনান্তে দেবতাদিগের গীতির জন্য 
শ্রেঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সাত্বিকভাবে দ'ন 
করিতে ল।গিলেন। ৩২ 

এ সময়ে তুলাপুকুষ দান প্রভৃতি যে 
সকল মহৎ মহৎ দান প্রথিত আছে, তাহ! 

এবং অর্থমেধ যঙ্ছের অঙ্গভূত কোটি ,কোটি 
গো সকল সবিশেষ অলঙ্গুত করিয়া ভুরি ভূরি 
দক্ষিণার সহিত দান করিতে লাগিলেন । ৩৩ 

হে খিজসততমগণ! এ গে! সকলের খুবা- 
শ্গ্রের খনন দ্বার! থে গর্ত সমূত্পনন হয়, তাহ!ই 
দানকালীন হস্তচ্যুত জলদমূহে পরিপূর্ণ হইয়া 
মহাফলঙজ্নক একটী তীর্থ্পে পরিণত হই- 
য়াছে। সেই তীর্থে স্নান পিতৃ ও দেবগণের 
তর্পণ যথাবিধানে সম্পানিত হইলে মনুষোর। 
সহস্র অশ্থমেধ হজ্জের ফলভাগী হন। ইহাতে 
সংশয় হয় নাই। ৩৪ 

এঁ মরোব্র ইন্দ্র ভপতির নাম দ্বারা 
আখ্য। প্রাপ্ত (ইন্্রহ্যন্ন সরোবর ) হইয়াছে । 
মানবগর্ণ সেই স্থলে পিতগণের উদ্দেশে পি 
দ্বান করিলে কুলের একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার 
করত স্বয় ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্ছ মান প্রাপ্ত 
হন। ৩৫ 

এই অশ্বমেধযজ্ঞাঙগদমু্পন্ন ইন্জহ্যর সরো- 
ব্র হইতে ত্রষ্ঠতম তীর্থ আর কুত্রাপি নাই; 

শুভে কালে সুনক্ত্রে দৈবজ্ঞবিধিচোর্দিতে। 
হুমুহূর্তে নারদাদীন্ ব্রাহ্মণাগ্রযান প্রপুজ্য চ। 
স্বস্তিবাচঞ্চ কন্মাঞ্গং বাচয়িত্ব! নুপোত্তমঃ | 
অর্থ/ং দদৌ জগনাথ, ম্মরন্ প্রাসাদবেশ্ানি ॥৩৭ 
বন্ুধাং প্রারথথয়িত! তু স্থানম।চন্দ্রতারধমৃ। 
শিলিনঃ পুজয়ামাস বাস্ছযাগপুরঃসরমূ ॥ ৩৮ 
মহোৎস্বং তদ। চক্রে গীতবাদোযঃ প্রভৃতকৈঃ। 
দীন/নাথবিপনেভ্যে! ্বদী বন্ত বথেদিতম্ ॥ ৩৯ 
রাজ্জে। বিমর্জয়ামাস বছুমানপুরঃসরমূ। 
কৃতার্থানব্তারস্তঃ হরে! হতাংহসঃ ॥ ৪০ 

একমাত্র ব্রিপথগমিনী গঙ্গা কেবল ইহার 
উপমা হইতে পারে । ৩৬ 

অনস্তণ ভুপতি জগন!থের প্রাসাদ নির্খা- 
ণের উপক্রম করিতে লানিলেন। (প্রথমতঃ) 
দৈবজ্ঞ ঘারা নক্ষত্র সুমুহ্র্ত বিশিষ্ট শুভকাল 
নির্ণয়পুন্বক নারদ প্রভৃতি ব্রাঙ্গণশ্রে্ঠিগকে 
অর্চনা ও কন্মাঙ্গক শ্বন্তিধাচন করিয়া জগম্া- 
থকে ম্মরণ করিতে করিতে তহুদ্দেশ্রো প্রাসাদ- 
গৃহের স্থলে অর্থ্য প্রদান করিলেন। ৩৭ 

তখন বন্ধাদেবীর সমীপে চন্দ হুর্ধোর 
অবস্থিতি কাল (মহ! প্রলয় কাল) পধ্যন্ত 
সেই গৃহস্থানটা প্রার্থনা! করিয়াছিলেন এবং 
তথ।য় বাস্ত-দোষ উপশমার্থ বাস্বযাগ ক্রি॥ 
সম্পাদনপুরঃসর শিলপগণকে পানিতধিকারদি 
দ্বারা মস্ত করিলেন। ৩৮ 

এই সময়ে এস্থলে প্রভূত গী হবাদ্যাদি ঘবারা 
মহা উত্মব উপস্থিত হইয়াছিল। নরপতি 
দীন অনাথ ও বিপন্ন প্রভৃতি লোকর্দিগকে 
তাহাদের ম্ব স্ব অভিলাধানুরূপ বহুতর ব্য 
প্রধান করিলেন । ৩৯ 

নানা প্রদেশ হইতে সমাগত যে সকল 
রাঙ্গণ দেই হত্রিদেবের অবতার দর্শনে 
নিপ্পাপ হওয়ায় কতার্থত! লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার্দিগকেও বহু সম্মানপুর্ধবক বিদ্বায়ানুমতি 
প্রধান করিলেন। ৪ৎ 



১১৮ 

ততঃ ম কোটিণে। বিশ্তুং দরদ পাযাণদারিণেও১ 
আহ্তো বহদেশেড্যে| দৃষ্দাং পার্থিবোত্্মঃ। 
উধাচেদং মুদ্ধা যুক্তঃ সভায়াং পৃথিবীশবরঃ। 
অষ্াদশন্ট্যো স্বীপেন্টযো। ধনুগ্া পৌরুযার্জিতমূ. 
৬ৎসন্বং জগদীশন প্রাসাদায়োপবর্জিতমূ ॥ ৪২ 
জৈত্রধাত্রাপ্রনঙগেন শ্রমে। লব্বান্ত যে। ময়া। 
মকলোহস্ক স মে বিষ্ঞোঃ প্রামাদায়।মুযোগতঃ 
অতপ্রেৎ মে কিং তাগ্যং চরাচরগুরুৎ হরিমূ। 
প্রদাদয়িদযে মম্পন্ত। ভূজছন্দার্ভিততরিয়া। 
শী সদা পুণুরীকাক্ষ প্রিয়নুগ্রহজা মম। 
বেশা তশ্মৈ সমর্পে/দং ভবিষ্যামি কৃতাত্বানৃ৪৪ 
শিপ 

সপ পা 

অঙপর নরপতি দেবগৃহ প্রস্তুত করিবার 
জন প্রস্তরধণ্ড সমূহ ছেদনার্থ কোটি কেটি 
বিত্ত বায় করিতে ল!গিলেন। ৪১ 

(এতাধিক প্রস্তব্রের আবন্তক হয় যে) 
বহতর দেশ হইতে পাযাণদম্পত্তিশালী প্রধান 
প্রধান পার্িবগণ তথায় আহ্ত হুইয়াছিলেন। 
তাহাদিগকে পৃথিবী্বর সভাসীন হইয়৷ আহাদ 
সহকারে কহিতে লাগিলেন যে, আমি এই 
অষ্টাদশ দীপ হইতে পুক্রষকার ছারা যে মূকল 
দ্রব্জাত উপার্জান করিয়াছি, তাহা! এখন 
জগণীস্বরের প্রামাদ নির্থাণেই পরিধর্জিত 
হইতেছে। ৪২ 

আমি দিগজয় ধাত্রা প্রমঙ্গে যে সমুদয় 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, আজ বিষুঃর 
প্রাদাদ রচনার নিহিত্ত সেই মকলশ্রগলন 
বিত্ত উপযোগী হইডেছে ঝূলয়া তাহ! আমার 
সফণগ হইতেছে । ৪৩ 

আমার ইহার পর আর কি ভাগ্য হইবে। 
আমি শ্বীর ভুজদ্য়ার্তিত শ্রীদম্পত্তি দ্বারা 
চরাচর গু% হরিদেবকে প্রদন্ন করিব 
(প্রাগাদে স্থাপন করিব )। যে পুণুরীকাক্ষের 
প্রিরতম। লক্ষী অনুগ্রহেই আমার এই শ্রী 
হইয়াছে, আমি এই বেশ নির্বাণ করিয়! 
তাহাকে মমর্ণণ করিতে পারিলেই কৃতাত্মত। ৷ 
লাভ করিব ।৪৪ 

উতৎ্কলথণ্ুম্। 

সচরাচরনাথন্ত কৃপাসীদ্যাদৃশী মরি। 
কিংকভুমীশত্তপ্তাহ দেবদেবন্ত চক্রিণঃ। 
কটাক্ষপাতে| যন্তা পীৎ তন্ত শ্রী সর্ব্বতোমুখী ৪৫ 
অগ্টাদশাত্মিক| দেবী ভিহ্বাগ্রে চান্ত নৃত্যাতি। 
যমারাধ্য জগন্নাথং ব্রহ্ম প্র।প্তধান্ বিধিঃ। 
ক্ুদে। মহেশ্বরতৃ্ শত্রস্তিদিব্রাজতামূ। 
লেতে তমর্চযং জগতামচ্চভিষ্যামি শাশবতমূ 1৪৬ 
জিতৎ তেন ত্রিধা। রাশীভূতমহো মহাত্বন।। 
সান্গোপান্গেন বিধিল যেন কৃষ্ণ সমর্চিতঃ 1৪৭ 

বরমিদং ক্ষেত্র যত্রাহস্কারবান্ বিভুঃ। 
আবির্ভাবতিরোছাবৌ স্থিতিনিত্যা হি যত্প্রতোঃ 
অত্র সাক্ষাৎ ৰপুক্সগ্তৎ সম্পূজ্ জগতাৎ গুরুমূ। 
সাক্ষাৎ, কৃতার্থে। ভবতি চতুরধব্স্ত ভাজনমৃণ |৪৯ 

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে বিংশোহধ্যায়ঃ 
এ শী রাজার পল জপ পালা পি? পপ তত সপ 

আমার উপর এই চর়াচর প্রভুর যাদৃশী 
কপ। আছে, আমি তদনুনূপ এই চক্রধারি 
দেব দেবের কোন কার্য করিতে সমর্থ হইব! 
ইনি যাহার প্রতি একঝর মাত্র কঠাক্ষপাত 
রেন, তাহার শ্রীগম্পত্তি সর্বতোভাবেই 

চিরবিখ।মান থাকে। ৪৫ 

ইহার জিহবা গ্রভাগে অষ্টাদশ বিদ্যাবীশ্ববী 
বাণ্দেবী নৃত্য করিতেছেন। এই জগন্নাথ 
দেবকে আরাধন| করাতেই ব্রদ্ধা বরগত, রুদ্র, 
মহেশ্বরত্ ও ই দেবরাজ প্রাপ্ত হইগ্লাছেন।”” 
(আহা) আমি সেই জগঞর্চনীয় শাশ্বত 
দেব!ক অঙ্ঠন। করিব। ৪৬ 

ঘিনি সর্ব্বাঙ্গ হন্দর বিখাগে শ্রীকুষ্ণকে 
সমাক্ অর্চনা! করিতে পারিয়াছেন, সেই 
মহাত্মারই মনোবাকৃক্ায়সম্ভূত ত্রিবিধ পাপ- 
রাশি পরাজিত ইইয়াছে। ৪৭ 

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরুষোত্তমের 
কলেবর স্বরূপ; প্রভু এ স্থলে অহঙ্কার বিশিঃ 
এবং আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াও সর্ঘবদা 
অবস্থিত অছেন। ৪৮ 

এই স্থলে প্রত্যক্ষ শরীরধারী জগণৃ্থ 

বহত্যায়ায়াদতে। ঘ।রাজ্য-ব্ধিরার্জিিতা। 
অস্তৈধানুগ্রহাৎ সা তু সংলান্য গর সুজে॥ 



একবিংশোহ্ধাঁয়ঃ । ১১৯ 

একবিংশোহধ্যায়ঃ ঘ (স) এষ প্লবতে দার; সিদ্কুপারে হাপৌরুফঃ। 
জৈমিনিরবাট তমুপাস্ত দুরারাধ্যৎ মুক্তিং ধাতি নুহুর্লভাম্॥ ৩ 

ইতি ব্রাণৎ রাজানং কশ্চিগেদ পারগঃ। ূ রে টি 
বেদান্তবিজ জ্ঞ'নশীলো ছিজো বাক্যং মুদ! জগো ২ নহি প্রবৃত্িবিষ্ঞোন্ত বিনা বেদৎ প্রবর্ততে ॥ 9 

অহো তত 1য়ং খলু ভাগ্যরাশি- ূ বে বোবিরাসীডবি দারুম্তি। পরেষাং স্বস্ত বা স্বপ্টৌ শ্রুতিপ্রামাণ্যবান্ বিহু । 
ই ৪5 বিনা শ্রতিৎ প্রবর্ভেত কম্তৎ প্রাম।ণ/মৃস্হতি ॥৫ 

যন্াপুযপাস্তিৎ শ্রুতিরাহ মুক্তি- ূ ৃ ৪ নার রিজরিরাহিতানান 78 | তসম্মাৎ শ্রতিপ্রসিন্ধোহয়মবতারোহত্র ভূপতে। 
* বেদাস্তবেদ্যং পুরুষ গীতৎ তং সামগীতিযু ৫ 

অঙ্তী প্রতিমাৎ নতু জানীহি নিঃশ্রেরলকরীং নৃণাম্। 
| দর্শনাদেব নঠভতীৎ নুদৃঢ়ং তম উত্তমমূ ॥ ৭ 
| সন্তোব শ্রুতয়ঃ পুর্বিমেতদর্চ'প্রকাশিকা:। 
1 এতদর্শনতভ্ত। বৈ মদর্থেন নিযোজিভাঃ1৮ 

জগন্নাথদেবকে অর্চনা করিয়া! মানব ধশ্মব 
কাম মোক্ষ এই চত্ুর্ম লাভে সাক্ষাৎ কৃতার্থ 
হইতে পারেন । ৪৯ 

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 

সেই এই অপৌরুষেন্র দারুটি সমুদ্রপারে 
ইঞ্জছায় নরপতি এই প্রকার কহিতেছেন, ভাদমান হইতেছে । দুরারাধ্য উহাকে উপাসনা 

এমন সময়ে কোন থথেদপারগ সাক্ষাৎ করিলে অত্যন্ত ছুর্ণভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া 
ব্রহ্মজ্ঞানগাগর নার্ণ খধি মধ্যে মধ্যে তাহার যায়।৩ 
বাক্যের প্রতান্তর দিতে লাগিলেন । বেদাস্তবিদি | সাক্ষাৎ ব্রঙগজ্ঞানলাগর নর ঝবিও কহিতে 
জ্ঞনশীল ব্রাহ্মণ ভাহাকে আহ্লাদ সহকারে লাগিলেন যে, এই ভগবান বেদান্ত বাক্যেতে 
বলিতে লগিসেন। ১ ও অজ্ঞাত নহে এবং এই বিষুর কার্্প্রবৃত্তি 

হে নৃপোন্তম ! তোমার এই বিপুল ভাগ্য- : সকল বেদবহি্ভূত ভাবে প্রবর্ভিত হয় না। ৪ 
রাশি অতি আশ্চধা! যে হেতুক ভগবান ূ প্রভু যখন স্থষ্টি করেন অথবা স্বয়ং স্ষ্ট হন, 
পৃথিবীতে দারুমুর্তি পরিগ্রহপুর্নক আবির্ভূত | তখনও বেদপ্রামাণ্যের বশীভূত্ত থাকেন। অত- 
হইয়াছেন? শ্রুতিতে (বেদে) অভিহিত আছে ! এব ধিনি বেদ ধাহা কার্ধে প্রবর্তিত হন, কোন্ 

ধে, ইহাকে উপাসনা করিলে আত্মজ্ঞান- | ব্যক্তি তাহার প্রমাণে আস্থা! করে ?। ৫ 
বিমোহিত ব্যক্তিদিগেরও মুক্তি লাভ হইয়া | অতএব হে ভূপতে! দেবের এই অবতার 
থাকে। ২ ৷ বেরপ্রণিদ্ধ আছে; সামগীতিতে ইনি বেদ- 

রা | বেদাস্তবেদ্য পুরুষ বপিয়া শীত হইয়াছেন। ৬ 
* সর্ব্বোপচারৈঃ পরিপুজ্য দেবৎ ইহাকে সামান্ত প্রতিম। বলিয়া জানিও না, 
ডব্যৈহ্য তৈঃ লাগরমেখলায়াঃ। যে হেতু ইনি মনুম্য্িগের মোক্ষ প্রদান 
যাবৎ সমাপ্পোতি হি কর্ধপাকঃ করেন। ইহাকে দর্শন মাত্র অত্যুত্কট তমোগুণ 
সাআঙ্াবাত্রা মফল| মসান্ত ॥ নষ্ট হইয়া যায়। ৭ 
ঠিৎ দ্রব্যজাতং খলু যেন বিষু "এই জগনাথের প্রতিমূর্তি বিজ্ঞাপক শ্রুতি- 
নোপাহরেৎ সাঙমশেতকলুষ্ঃ | নিচ ইতি পূর্ব হইতেই অবস্থিত ছিল মাত্র; 
কিং পৌরুষেমৎ যদি বাহুদেব ৷ কিন্তু আম.পের নেই প্রতিমাগুলি আমাদের 
পরিচ্ছদে| যেন ন দাতিতো থে ॥  প্রত্যক্ষীহূত হওয়াতে এই আমাদিগের নিমিত্ত 

ইত'ধিকঃ পাঠ;। | নিধোজিত হইল। ৮ 



১২০ 

অহে। ভারতবধন্ত মনুষ্যাঃ আীনকলুযাঃ। 

অপবর্গপ্রদে! যেষামাধিরাসীজ্জনার্দনঃ ॥৯ .. 
ত্রাপ্যয়কৌডদেশঃ সর্বেষামুত্মঃ শ্রুতঃ | 
যত্রস্থাশ্চণ্রনেত্রেণ পশ্যান্তি বঙ্গ্পিণ্মূ ॥ ১০ 
শ্রুতিস্মৃতীনাং গহনঃ পন্থাঃ কম্মভির কুলঃ। 
ঘেন ঘাত! ভ্রমন্তাহ খটীমন্ত্রব্দাকুলাঃ ॥ ১১ 
নির্বলীকপন্নপ্রাপ্তিহেতুরেষ ম চিশ্রয়ঃ | 
শ্রত্যাদ্দিভিন্দিনোপায়ৈঃ পরমানন্দমুক্তিদঃ। 
নিরম্তরমতায়াতদুঃস্থিতানাৎ দুরাত্মনামূ । 
এব দারুবপুর্ববিুত সুখদাতা নুবান্ধবঃ | 
শ্রুতিম্মতুক্ত নিয়মা বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব ॥ ১২ 
যথ! তথা দৃষ্টিপথমাঢাগু:লাদিমুক্তিদঃ। 
অভক্তশ্চেদমূৎ পশ্ঠেৎ গতানুগতিকে| নরঃ। 
অশ্থমেধনহত্র'ণৎ ফলন্ত্রবিকলং ভবেত* ॥ ১৩ 

কি আশ্চর্য! ভারতম্ষাঁয় লোকের পাপ 
নাই, মুক্তিদাতা জনার্দন তাহাদ্িগের নিকট 
আবির্ভূত হইয়াছেন। ৯ 

ভারতবর্ষমধ্যে গড়দেশটি সকন অপেক্ষা 
উত্তম; যেহেতু ব্রহ্মঝগী জনাদ্দনকে চর্ম 
ছ্বারায় তত্রস্থ মকলে দর্শন করিতেছেন। ১০ 

শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত সকল পথ কর্ম্েতে 
আবৃত আছে, মায়াও ঘটাধন্্রের স্টায় (ঘ্ড়ীর 
গায়) অকুল হইয়া! ভ্রমণ করিতেছে) কেবল 
সত্যপদ-প্রাপ্তির কারণ জ্ঞানময় জগশ্রীধ 
শ্রত্যুক্ত উপায় বিনাও পরম মুক্তিদান 
করেন । অনবরত যাহার] যাতায়াত করে, সে 

সকল ছুঃস্থব্যক্তিদ্দিগের এই জগন্নাথ স্বীয় 
বাঙ্ধবের সভায় সুখ দান করেন। হে রাজন । 
শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত নিয়ম এই স্থানে নাই। ১১1১২ 

অধিক আর কি বলিব, এই ভগবান 
ঘে কোন স্থলে যে কোন প্রকারে নৃষ্টিপথে 
পর্তিত হইলেই চাগ্ডাল অবধি জমুনায় 
ব্যক্তিকে মুক্ত বিতরণ করেন। পুনঃপুনঃ 
জন্মভাগী অভক্ত বাক্তিও যদি ইইাকে দর্শন 
করে, তাহারও সহত্র অশ্বমেধ অনুব্প 
ফল জ1ভ হয়। ১৩ 

%* নেতেৎ, 

উতৎ্কলখণ্ুম্। 

ভজেচ্চন্রিয়মস্থো! হি ভক্তিমান্ দুমানসঃ। 
অপংশয়ৎ স সাযুজ্যৎ ব্র্গণো লভতে নঃ১॥ ১৪ 
কু ছুঃধায়ানব্হলমনায়ামবিনশ্বরযূ। 
অচিরস্থৎ নুদ্দুফলৎ পুনরাবৃত্তিলক্ষণমূ ॥ ১৫ 
কেদং দারুমক়ৎ ব্রহ্গ পাপরাশিদবানলম্। 
সচ্চিদবানন্দকৈবল্যং যুক্তিদৎ দর্শনাদপি ॥ ১৬ 
ব্দোনুব্চনাদীনি হুক্গরাণি ছুরাত্মনামূ। 
মহাত্বভিস্তৈ্ধতপ্রাপ্যং তদব্যগ্রযয়ৎ লভেৎ ॥ 
ন্যক্ষেত্রেমু ভগবান্ সুদূরো মস্তযবাসিনামৃ। 

ক্ষেত্রেহম্মিনিবনতি নিত্যৎ মুক্তিপ্রদো বিভূঃ ॥ 
তম্মাত্র মহারাজ তিষ্ট সবলপৌরুষঃ। 
ব্িস্তমোহমি ভক্তশ্চ সান্সৌপা'জ মমুং ভজ ॥১৯ 
দ্বিজস্ত তছচঃ শ্রত্বা ন'রুদো জ্্ইমানসঃ। 
সাধুক্তং ছিজবর্যেণ বেদমার্গান্ুমারিণা ॥ ২০ 

আর স্থিপ্রচিত্তে ভক্তিযোগে নিষুমস্থ হইয়! 
যর্দি ইহ!কে কেহ ভজন করে, তবে নিঃসংশয়ে 
সে ব্রদাণাহুজ্য ফল লাভ করে। ১৪ 

ব্ছল হুধখ ও আয়ামসাধ্ায অচিরস্থামী 
ক্ষণবিনশ্বর পুন্রাবৃভ্তিলক্ষণ'ক্রান্ত ব্র্গরূপ 
শ্ুদ্র' ফলই বা কোথায়? আর এই পাপ- 
নাহের দাধানলসদূশ মচ্চিনানন্দের দর্শনমাত্রেই 
কৈবঙ্গদাতা দকুময় ব্রহ্গই বা কোথায় ? এই 
স্থলগ বিন। অন্তত্র নাই। ১৫1১৬ 

দ্রাত্মা লোকদিনের বেদোক্ত প্রমাণার্দির 
অবলম্বন দুর হইলেও মহাত্মাদিগের লত্য 
ধে ফল, তদনুরূপ ফল তাহাদিগের লাভ হইয়া 
থাকে। ভগবান অন্যান ক্ষেত্রে মনুষ্দিগের 
সুদুরুলভ্য হইয়া! অবস্থিত থাকেন; কিন্তু তাহার 
স্বক্ষেত্র এই ক্ষেত্রধমে মুক্তিদাতা হইয় 
নিত্যই বাস করিতেছেন। ১৭।১৮ 

হে মহারাজ! এই জন্তই বলিতেছি, 
আপন স্বকীস্ত বল-পৌরষ সমভিব্যাহারে এই 
স্থলেই তিচিগ্না থাকুন। আপনি পগ্ডিতাগ্রণী 
ও বিষুভক্ত; অহ্এব অঙ্গোপাঙ্গের সহিত 
তাহাকে ভজন করুন। ১৯ 

সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার বচনপরম্পর 
শ্রবণে নারদ ধষি সত্ত্চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 



একবিংশোহধ্যায়ঃ | 

হ্যাদৌ ব্র্গনিশ্বা সাদভবখেদসংহতিঃ 
তত্রোপনিষ্দর্থোহয়ৎ সাম্প্রততং ব্যক্তিমাগণ্তঃ|২১ 
বেত্যৈতদর্থং ভগবান্ পদ্বযোনি পিঙামহঃ। 
অজ্ঞাসিষঞ্চ ভূপাল সাম্প্রতৎ তন্ুখাদহম্। 
তস্তাজয়া কৃতধ সর্ব যথাভিলধিতৎ তৰ ॥ ২২ 
এনমারাধ্য তিাত্র যাম্যহৎ ব্রহ্মণোহস্তিকমূ। 
কৃতং নিবেদয়িষ্যামি প্রক।শঞ্চ মুরছিষঃ ॥ ২৩ 
প্রালাদৎ কুরু ভূপাল ধনেন মহত তথা। 

প্রাসাদে নরসিহহস্ত প্রতিষ্ঠাপ্য বিমুচ্যতে ॥ ২৪ 
জৈমিনিরুবাচ। ঃ 

তক্কস্থা ন তু ভূমীক্র প্রত্যবাচ মুনিং তদ। 
মহর্ষেহহং ত্বয়। সার্দৎ ম্যি:হব্ধণোহস্তিকমু। 
যংপ্রনাদাজ্জগননাথ' চক্রেহহৎ লোচনাতিথিম্ ॥ 

এই বিজশ্রেঠ বেদপথ অনুনরণক্রমে যাহ] 1 তি 2 
ব্ণন করিলেন, তাহ। যথাধর্থ ই হইয়'ছে। ২০ 

১২১ 

নিবেদ্য তঞ্চ অক্টারং প্রতি্ঠার্থৎ হুরন্ধিদঃ | 
বিজ্ঞাপর়িষ্যে সানিধো প্রাদাদস্থাপনোত্শবে (বম) 
যথা স্বয়ং সমাগত্য ব্রলগলোকাৎ পিতামহঃ 
মহ্বোত্সবং ভগবত: প্রামাদেহত্র করিষ্যতি 1২৬ 
তম্ুনে মামপি বিবেঃ সনে প্রাপয়িষামি । 
গর্ভ প্রতিষ্ঠা প্রামাদে সমাপ্যেহ স্থিতো মুনে। 
পশ্চাদাবাং ব্রর্দিষাংঃ কিঞিংকালং প্রতীক্ষদে॥ 
ততঃ স নুগতিঃ আমান (১শিলশান্সব্শারদ।ন্। 
পাযানধগুঘটপাকম্রণ্যেকিকযোগহঃ। 
মৎকাদৈর্দ।নমানৈশ্চ যোজয়মাস মাদরমূ ॥ ২৮ 
ধিনে দিনে লুঘটতঃ'প্রাণাদে। বরুবে দিজঃ। 
পরিতঃ পুর্ধযমাণক্য শুরুপক্ষে যথা শশী ॥ ২৯ 
এবং বিঘটযানোহপি/২) প্র।নানঃ পরিবদ্ধিতঃ 
মহোক্ষযত্বাদঙ্লেন ন কাশ্নোভিলক্ষাতে ॥৩০ 

স্পা শাস্পি টি তি পাশ পা শি ৩ শিপ পাপী আপিল 

আমি মুএরিপুর প্রতিষটার্থ মেই জগতঅষ্টার 
সৃষ্টির প্রারত্তে ব্রহ্মার নিশ্বান হইতে নে | সমিপানে প্রে'দাঃপ্রতিষ্ঠা ও উৎসব কার্ধ্য 

সমুহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে দারব্রহ্গ বিজ্কাগন করিব, যাহাতে তিনি স্বয়ং বঙ্গলোক 

সম্বন্ধীয় এই উপনিষদর্থটি সম্প্রত বাক্ত হইতে শুভগমন করিয়। এই প্রাম!দে ভগধান্ 

হইল। হে ভূপাল! গেই পদ্দষে।নি পিতামহই | পুরুযোভমের মহোৎসৰ সম্পাদন করেন । ২৬ 
ইত্যগ্রে এই অর্থটি অবগত ছিলেন, সম্গ্রুতি 
তাহার মুখ হইতেই আমি জানিতে পারিপ্তাছি। 
উাহারই অনুমতিক্রমে তোমার এই অভি- 

শ্লধিত কার্ধ; মকল সম্পন্ন করিলাম । ২১।২২ 

তুমি এই দেববরকে আরাধনাপুরর্বক এই 
স্থানে থাক, আমি এধ্ন ব্রহ্মার সমীপে গমন 

করি। যাইয়া মুরারির আবির্ভাব ও এই সমুদয় 
কতকাধ্য নিবেদন করিব.২৩ 

তুমি এখন মনোধোগ দিয়া বিপুল অর্থ 
বায় করিয়। একটি প্রাস'দ (দেবগৃহ ) নির্মম 
কর। তাহাতে এই নরদিংহকে প্রতিগ্তিত 
করিলেই মুক্তিলাভ করিবে। ২৪ 

জৈমিনি কহিলেন, ন্রপতি মুনির বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ তাহাকে কহিলেন, হে মহর্ষে! 
আমিও আপনার সহিত ব্রক্গার সমীপে প্রয়াণ 

করিতে অভিপাধী হইতেছি; তাহারই প্রসান্- 
বলে আমি জগন্নাথদেবকে নয়নপথের অতিথি | 
করিগ্সাছি। ২৫ 

হে মুনে ! আমাকেও ব্রহ্মার সবনে লইয়া 
চলুন। বে আপাতত; বিঞ্িৎকাল প্রতীক্ষা 

করুন, এই স্থানে থানিয়। প্রসাদ নির্মাণ 
ও তাহার মণ্যে রদ্রব্দী প্রতিষ্ঠা সমাপন 
করত পশ্চাৎ উভয়েই রমণ করিব । ২৭ 

অতঃপর শ্রীমান্ নৃপবর প্রস্তর খগ্ডুধটিত 
দেবগৃহগঠন-কার্যে শিল্পব্যবসায়নিপুণ ব্যক্তি- 
্রিগের প্রত্যেককে সৎকার, ধনদান ও সম্মানের 
সহিত মাদরে নিযুক্ত কিলেন। ২৮ 

হে দ্বিজগণ! দিন দিন ও প্রাসাদটি হুক্ঘটিত 
ও পরিবদ্দিত হইতে লাগিল এবং শুরুপক্ষীয় 
শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ সর্দ্মাব়বে পরিপূর্ণ ছইয়। 
উঠিল ।২৯ 

'প্রাসাদটিও এরূপ উদ্ধিত হইল যে, 
তাহার সেই অত্যুচ্চত| নিবন্ধন ক্ষণ- 
সর্ঘ্াবয়ব লক্ষত হইতে পারে না । ৩, 

১ সর্ব্বান্ ২ এম্বর্ধামানোহিপি 



১২২, 

পায/গসংখ্য। শক্য। ব। কথঝ্িদ্ ঘটমাক্রমাৎ। 

উৎকলখণ্ডম্। 

এবং মুত্টিতে বিষেশ: প্রাসাদে মুমনোহরে। 
বিস্তব্য়হ্থ কোটানাং ন সংখ্য। তত্র শক্যতে ॥৩১. গর্ভ প্রতিষ্ঠাৎ বিধিব কৃত্বা স নৃপদভমঃ ॥ ৩৭ 
যাবস্তো ভারতে বর্ধে লোকাঃ সময়বর্তিনঃ। 
ইন্দরাম়স্ত নৃপতেনিষুক্তান্তে মহীভূতঃ ॥ ৩২. 
একৈকশে। নিযুক্ত! যে পরস্পরসমন্থি তাঃ। 
'তৈশ্চপ্যন্যে নিযুক্তাস্তে সর্দ্ে তত্র প্রবর্তিতাঃ | 
অজস্রং তনিযুক্তানাৎ যে! হর্ধোখো মহারবঃ। 
আকাশযশখুবানোহসে দিশাং ভাগানপুরয়ৎ1৩৪ 
নৃপতে শ্রন্ধয়। ভক্যা সাত্ীকেন প্রসার্দিতা। 

বজ্সপাতাদ্িভীত্যাদ্িবারণার্থ, যথেদিতমূ। 
শিল্িশাস্ত্রেপি মণ্যালিবিহ্যাসৎ পৌরুযাকৃতিমূ॥ 
পুনঃ প্রাপাদবটনাসম্ভারোচি ভমেব বৈ। 
ব্হমুল্যৎ রত্বজাতৎ যত্রাৎ তত্র স্ভাবেশয়ৎ ॥ ৩৯ 
ততো বিমুচ্যমানে১)হস্মিন প্রাসাদে কীর্ভিবর্ধনে 
মুনসাপি ন সন্ত!ব্যে ত্রিযু কালেষু ভূভুজাম্। 
দেবানামপি নে। লক্ষ্যে ছ্বিজাঃ কল্লাস্তবাদিনামৃও 

শ্রীঃ সমৃদ্ধাহভবদ্ধিপ্রাঃ কীর্ত্যা সহ মহীপতে ॥৩৫ শ্রাসাদ ঈদৃশে। ভূমৌ ক্কচিচ্চ ঘটিতো৷ নহি। 
কচিৎ কাঞ্নবিন্স্তনানারত্ময়োজ্ভ্বলঃ | 

কচিৎ, স্ফাটিকভিত্ত্য। তু শারদাভ্রনভশ্ড বিঃ । 
রুচিন্নীলাশ্বঘটি তা ভিত্তিঃ কালাভ্রঃমহরা ॥ ৩৬ 

বরং তাহার প্রস্তর সংখ্যা ঘটনা ক্রমে 
কথবঝিন নির্ণাত হইতে পারে, কিন্তু মহারাজের 
যে উহাতে কত কোটি বিত্ত ব্যয় হইয়াছিল, 
তাহা সংখ্যাত হইবার নহে। ৩১ 

তৎকালে এই ভারতবর্ষ-মধ্যে ঘে সমুদয় 
মহীপাল বাস করিতেন, ইন্ছু'য় সে সকলকেই 
এই কার্ধ্যভারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩২ 

যাহারা একএক করিয়া! নিযুক্ত হন, তাহারা 
আবার পরস্পর মিপিত হইপ্না অপরাপর 
বছতর লোককে নিযুক্ত করিলেন। সকলেই 
প্রামাদ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন । ৩৬ 

এইরূপে অনবরত নিুক্ত লোক সম্প্রদয়ের 
হর্ধনন্তূত যে মহারব উদ্ভুত হইয়াছিল, তদ্দারা 
লভোমগুল পরিব্যাপ্ত ও দিথিদিক সকল 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ৩৪ 

হে বিপ্রগণ! নৃপতির ভক্তি, শ্রদ্ধা ও 
সাত্বিকভাবে প্রসন্ন হইয়! শ্রীদেবতা তদীয় 
কীর্তির সহিত হুসমুদ্ধা হইয়! উঠিলেন। ৩৫ 

উহার কোন কোন স্থান কাঞ্চনবিত্তত্ত নানা- 

বিধ রতুরাজিতে উদ্ভ্বল। কোথাও ব! স্ষাটিক- 
ময় ভিত্তি ঘারা শরৎকালীন মেঘ্মগ্ডলমণ্ডিত 
মভোমণ্ডলের শোভ৷ প্রকাশিত হইতেছে। 
কোন কোন ভিত্তি নীলকাম্তমপিনিকর সন্গিবি্ট 
থাকায় কালাভ্রের আভা ধারণ করিতেছে ।৩৬ 

স্বর্গে ব ইখমাদিত্য। আশংসম্ভি ৫২) পরস্পরমূ(৩ 

ইত্যাকার বিবিধ মনোহরগুণ-সম্পন্ন 
ভগবৎপ্রাসান্দ হুলম্পন্র হইলে নরপতি উহার 
গৃর্ভপ্রতিষ্ঠ বিধিবৎ সম্পার্ন করিলেন । ৩৭ 

উহার উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃভি ভয় 
নিঝারপার্থে শিল্পিশাস্ত্রোক্ত পুরুষপ্রতিরৃতি 
মণ্যাদির বিন্তাস সমাহিত হইল । ৩৮ 

পুনর্ব্বার প্রাসাঙ্গঘটনার উপযোগী বহুমুল্য 
রত্বজ্জাত যত্র মহকারে তাহাতে স্তান্ত রহিল । ৩৯ 

অনন্তর ইন্্রছায় এই কীর্তিসম্বর্দক প্রাসাদ 
সম্বন্ধে সমুদয় কর্তব্য শেষ করিলে অন্তান্ত 
ভূপালদিগের ত্রিকালেও মনঃকল্পনাসস্তাব্য 
বলিয়া ইহ! বিবেচিত হইল না'। ৪০ 

হে ছ্িজ্গণ! আকলপবানী ত্রি্দিববাসি- 
গণের উহ! কখন লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং 
ভূমিতলে ঈরদৃশ দেবগৃহ কখনও প্রস্তত হয় 
নাই। স্বর্গেও বা এক্প প্রসাদ না হইয়া 
থাকিবে। দেবগণ এই প্রকারে পরস্পর 
আশংসা করিতে লাগিলেন । ৪১ 

(১) বিরচ্যমানে। ২) আলপত্তি। 
(৩) অহো! সুবুদ্ধিরস্কোচৈর্ষেযমীদৃক্পরীণতা। 
শরদ্ধয়া ভগবৎপাদপদ্য়োঃ সাভিলাধ্ণী ॥ 
অলৌকিকানি কর্মাণি পল্ঠন্তি হি রচস্ত্যপি। 
কে বাত্র ভূমৌ রাজানো বভূবুন্শতিশালিমঃ ॥ 
সার্ব্বভৌমাস্ত সাম্রাজয-জেতার: সর্ব্ববিদ্বিষামূ। 
বিভ্তানি যৈঃ সঞ্চিতানি স্ব্হুনি চ কোটিশঃ। 



এ কবিংশোহিধ্যায়ঃ | 

ভূপতে হুর্নভং কিং স্তাৎ সহায়ো যন্ত নারদ; | 
পিতামহশ্চ জগতাং অই! কাধ্যধুরদ্ধরঃ ॥ ৪২ 
অথবা বিষুভক্তস্ত নাতিদূংং চিকীধিতম্। 
বিষেণসুভ্ভলোকন্ত নাস্তরৎ বিদ্যতে ছ্বিজাঃ ॥৪৩ 
ততঃ স নারদৎ প্রাহ প্রাসাদাত্তধু্শ্বরমূ। * 
ভগবদ্বপুরাভামি প্রাসাদে হস্ত চির মঙ্রি ॥ ৪9 
ইত্যুত্া পাদয়োশুর্ধা প্রণনাম ম নারদমৃ। 
নারদোহপি তমুখ্থাপ্য পরিঘজ্য হৃপোভমমূ।, 

ধাহার সহার নারদ; সেই ভূপতির কোন্ 
বস্ত হুর্লন হয়? আরও তাহাতে জগতঅঙ্ট 
পিতামহই ইহার ৰাধ্য-ভার বহন করিতেছেন । 
অথব। ঘষে বাক্তি বিষুণ্ভক্ত হম, তাহার 
কোন অভিলধিত কাধ্যই দুক্ষর হয় না। হে 
বিপ্রবৃন্দ! বিষু। আর তাহার ভক্ত লোক 
সকল, এ উভয়ে কিছুই অস্ত্র নাই। ৪২1৪৩ 

অনন্তর নররাঙ্জ প্রাসাদমধ্যে নারদ খধিকে 
কহিলেন, হে যে! আমার এই প্রাসাদটা 
যেন চিরকালের জন্যই সেই ভগবদেহের 
আভামন্পন্ন হইয়। থাকে 18৪ 

ইহ বলিয়া মুমিবরের পাঁদদয়ে মস্তক ছারা 
প্রণ্ম করিতে লাগিলেন। নারদও নর- 
পতিকে উত্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করত 

অশ্বমেধসহত্রস্ত যত্কতং ব্রিদিবেশিতুঃ। 
শফ্যং ব৷ ভূতুঙজানাস্ত নাত: পুর্র্বমনূঠিতম্ ॥ 
ন দৃষ্টৎ ন শ্রুতং বাপি বাজিমেধসহত্রকমূ । 
মহীক্ষিতানুষ্ঠিতৎ বৈ ঘত্র ত্রেলোক্যবাসিনঃ। 
পৃথিব্যামস্ত নৃপতেঃ সহস্থা তোগভোগিনঃ 
ব্র্মলোক ইবাভাতি সভা যন্ত চ যজ্ভ্িনঃ ॥ 
মুতিমন্তত্ত্রয়ো বেদাশ্চতুগ্প!দো বৃষস্তথা। 
স্ল্লাঃ সন্ল্পকামান্ত যত্রাদুতধিয়োহভবন্ ॥ 

অয়ং প্রাসাদবর্ধ্ো বৈ বুজের্বিষয়তাং গত্তঃ) 
মনোহুপি ধত্র ভবতি ন বা ভ্রেলোক্যবাসিনাম্ ॥ 

ইত্যধিকঃ পাঠঃ । | - 
* সর্ব্ঘং সম্পন্নমালীম্মে ব্শকাং হরাহুরৈঃ | 
সাক্ষাদৃতগবতো| বিষ্োরদৈভোপাসনারতঃ॥ 

অধিকঃ পাঠঃ। 

৬ স্পা কাপল সপ সা 

৯১২৩ 

তবতে। ন ভেদে হৃগতে মমাস্তি খলু তত্ব 51 ৪৫ 
যন্ত সাক্ষাজ্জগনথ আবির্ভৃতঃ কৃতে তব। 
যত্পাদপদ্ছে যাদৃক্ তে চেতঃ প্রণততাং গতমু। 
ভক্ত্যা হনন্য়া পুংসঃ কিমতঃপরমন্তি বৈ। 
আগম্যাভ্যচ্চঃৈনৎ জীবনুক্তোহদি সম্প্রেতমূ ॥ 
তীর্থৈর্মস্্ৈর্জপৈর্দ।নৈ ত্র হুভিঃ শরেষ্টদক্ষিপৈঃ। 
ব্রত্রধ্যয়নৈর্ভূপ তপোভিশ্চ যদর্জিতুমু। 
ন শক্যং তব রাজেন্দ্র ভক্ত্য| তৎ করমাগতম॥ 
অতঃপরৎ ন শোচন্ব ভক্তিযোগে মনোহস্ত তে * 
পিতামহ ড্রটুকামো গন্ত। চেস্তিকং বিভোঃ 
উপদেক্ষ্যতি সোহপ্যস্ত যাত্রাস্তাস্ত! মহোতবাঃ৪৮ 
স্বয়ঞ্চ ভন্নবানেব বর তুভ্যৎ প্রদান্ততি। 

৯ পপ পাপা পরা শা শীল লী পপ পপ পপ পাপা? শশী ১ শাশিসস্টসপা অপা পাপা" 

কহিলেন, হে নৃপতে! তোমাতে আমাতে 
নিশ্চয়ই কোন প্রভেদ নাই। তোমার 
নিমিস্ত এই যে সাক্ষাৎ জগনাথ আবির্ভূত 
হইয়াছেন। ৪৫ 

তাহার পাদপদ্মে আপনার অস্তঃকরণ যে 
অনন্য ভক্তি ছার! এরূপ প্রবণ হইয়াছে, 
পুরুষের ইহার পর আর পরমার্থ কি আছে? 
এইক্ষণে আই, ইহাকে অর্চনা কর, তুমি 
সম্প্রতি জীবনুক্ত হইয়াছ । ৪১ 

ভীর্থপর্ধ্যটন, মন্ত্র, জপ ও দ্বান এবং ভূরি- 
দক্ষিণ, যাগ, যজ্ঞ দ্বারাও যে ফল উপার্জন 
করিতে শক্ত না হয়; ছে রাছেন্র! একমাত্র 

ভক্তি ছ্বারাই তাহা তোমার হস্তগত 

হইয়াছে ৪৭ 
অতঃপর আর শোক করিও না; এখন 

প্রার্থনা করি, একমাত্র ভক্তিযোগেই তোমার 
মন নিবিষ্ট হউক। আর তুমি যদি প্রশ্মার্থা 
হইয়া পিতামহের নিকট গমন কর, তবে 
ডিমিও তোমাকে এই দেবাধিপের মেই সেই 
যাত্রা-মহোত্সব সমুদয় উপদেশ করিষেন। ৪৮ 

স্বয়ং ভগবানৃই তোমাকে অভিলধিত বঃ 

*প্রকর্ধং বছ রাজেন্জ স্িত্ব! চান্তাং চিরং ভুবি 
আরাধয় জগন্নাথমুপচারৈর্মহোৎ্সটৈ ॥ 

ইত্যধিকঃ কচিৎপাঠঃ। 



১২৪ 

প্রতি্ঠাপিতে প্রাসাদে তম্মিন্ কালে স্বয়ভূথ!। 
অহমপ্যাগমিষ্যামি তদ! সপ্তর্ধিভিঃ সহ ॥ ৪৯ 
তদাবাং তত্র গচ্ছারো ব্রহ্ধালোকমকলুষমূ। 

ত্বাং বিন। ভূবি কঃ শ্তো ব্রঙ্গলোকগতিৎ প্রতি 
ইত্যুত্ক! নারদো ভূপযুত্স্থৌ চ নভস্থলমু॥ ৫০ 

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে একবিংশোহুধ্যা য় । 

দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ও । 

জৈমিনিরুবাচ। 
রাজা চ তমুষাচেদৎ নির্লক্ষগমনং প্রতি। 
অয়ং পুষ্পরখোহুস্ত্যেব মনসো বেগবান্ মুনে 

এনমারুগ্য যাস্তাবঃ ক্ষণং বাবহ, প্রতীক্ষ্যতামূ। 
যবদেতাননুজ্জপ্য প্রাসাদে হাধিকারিণঃ। 
প্রদক্ষণীকুত্য বিভুমায়ামি খুনিনন্তম ॥ ২ 
নারদোহপি বচঃ শর ত্বা শ্রদ্দণানো নৃপোক্তিযু। 

প্রবান করিবেন। এবং সপ্ত যখন স্বয়ংই 
আসিম্া তোষার এই প্রাপাদ প্রতিটাপিত 
করিবেন, আমিও আবার তখন সপ্তধিমগ্ডুল 

সহযোগে সমাগত্ত হইব । ৪৯ 
অতএব আইন উভয়ে নির্মল ব্রহ্ধালোকে 

গমন করি। পৃথিবীতে তোমা! ভিন্ন তথায় 
গমন করিতে আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? 
নারদ মুনি, নরপতিকে এই বলিয়া নভঃপথ 
উদ্দেশে উত্থিত হইলেন । ৫০ 

একবিংশ অধ্যা্ সমাপ্ত ২১ ॥ 

জৈমিনি কহিলেন, নরপতিও সেই অলঙক্ষিত- 
প্রয়াণ খধিবরকে এই কথ! কহিলেন যে, হে 
মুনে! আমার এই ত মন হইতে বেগগাধী 
পুষ্পরথই রহিয়াছে । আমরা উত্তয়ে এই রথে 
আরোহপপুর্র্বক গমন করিব। এইক্ষণে ক্ষণ- 

কাল প্রতীক্ষা করুন। আমি প্রাসাধ কাধ্যে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অনুঙ্ঞ। করিয়া! প্রভুকে 
প্রদক্ষিণ করত আগমন করি। ১ 

উৎ্কলখণ্ম্ 

করেণ ধত্বা রাজানং মহাবেদীং প্রবিশ্ত চ॥২ 
সহিতৎ রামভদ্রাভ্যাং নত কৃষ্ণ মুহম্ু্ছঃ। 
অনুজ্ঞাং প্রর্থরাম।স ব্রহ্গলোকগতিৎ প্রতি ॥ 
ইন্দহ্যয়োহপি বচসা বপুষা মনস। হরিমূ। 
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনর্নত্া সাষ্টালমুন্মনাঃ। 
ব্রহ্ষলোক্গঠিৎ বিপ্রা ধাচতে ম্ম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ £ 
উভৌ তে দিব/যানেন জগ্াতুর্মুনভূভুজো। 
প্রদক্ষিণীকৃত্য রবিৎ ব্োমমগুলমধ্যগমূ। 
উপর্যুপরি জগ্মাতে ব্যতীত্য প্রবমগ্ডলমূ॥ ৫ 
জনলোকগতৈঃ দিদ্বৈঃ সত্তরাবনতোন্ুখৈঃ । 
বীক্ষামাণো মুগ্াযুক্ষৌ সংলপন্তৌ পরস্পরমূ। 
ভগবচ্চরিতৎ বিপ্রা মনোমলবিশোধনমূ ॥ ৬ 

জীবনুক্তে। মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্বলোকং ভ্রমননয়মূ। 
যথ। ন পিহিতদ্'বস্তথাস়ৎ মর্ত্যবান্তপি। 
ভূপততিঃ প্রযযো শীক্তরং বিসুভক্তিপ্রানাদতঃ। ৭ 

। তাঁহার হস্ত ধারণপুব্বক মহাবেদীতে প্রবেশ 

করিলেন্। অতঃপর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত 
জগন্নাথদেবকে মুছন্মুছঃ প্রণাম করিয়া ব্রহ্ষ- 
লোকগমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ২ ৩ 

হে বিপ্রগণ! ইন্সহ্যমও কার়মনোবাক্যে 
হরিদেবকে প্রদক্ষিণ করত উন্মনা হইয়া সাষ্টাঙ্জে 
প্রণিপাত পুরঃলর কৃতাঞ্চলিপুটে ব্রহ্মলোকে 
যাইবার প্রার্থন৷ করিলেন। ৪ 

(অনস্তর ) উভগ্নে মেই বিদ্যমানে 
অধিরূট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে 
নভোমগুলমধ্যবর্তি হৃধ্যমগ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া 
প্রবমণ্ডুল অতিক্রেমপুর্ধবক উপযু'্পরি ভাবে 
যাইতে আর্ত করিলেন। এই সময়ে জন- 
(সকবাপী দিদ্ধগণ সত্বর অগ্রে বন্ধন অবনত 

₹ বুয়া উহ্থাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। উহীর! 
ম”লামল.বিশোধক ভগচ্চরিত্র বিষয়ে পরস্পর 
ব ঢালাপ করিতে করিতে হর্ধা্থিত হইলেন! 
মু শ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাত্মা! নারদ যেমন অবারিত 
দ্বারে সর্ধ্ধলোক ভ্রমণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, 
এ নরলোকবামী নররাজও একমাত্র বিষু্ভক্তি- 
প্রমাদেই সেইরূপে তাহার সহযোগে সবুর 

নারদও নরপতি-বাক্যে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও! গমনে অধিকারী হইলেন । ৫.৭ 



হাবিংশোহধ্যাপ? | 

বঙ্গ গুবষয়ে নৈতৎ ছুষ্রাপং বঙ্ বিদ্যতে! 

'বিষুভক্তেন যনল্লভ্যমপরৎ মুক্তিমেতি সঃ ॥ ৮ 
র্ [হর্লোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সাদরাভ্যর্জিতে চ তৌ। 
- ইন্মছ্য়ো ন সম্মার পার্থিবৎ দেহমাত্মবনঃ ॥ ৯ 
'নুমাদর্ধাগতিৎ গচ্ছন্ পগ্ঠন্ সৌখোকভাজনান। 
'নির্দ্দানভিলাযোহথ ততক্ষণাদেব পৌরুষান্ ॥১, 

' কেবলং ভগবত্প্রীত্যে কর্মভীমৌ চকার যৎ। 
 ্রাধাদৎ চিন্তয়ামাস সম্পূর্ণে। বা ন বা ভবে ॥ 

' মধ্যাগতে ব্রহ্মলোকৎ শক্রভির্ববাভিভুয়তে । 
'থাদরা বা ভুয়ান্বং স্বকা দ্রবালোভতঃ ॥ ১২ 
গৃহীতবেতনাঃ শিলিবৃন্দা মন্দক্রিয়াস্তথা। 

' ন্ শীদ্রৎ ঘটগিষ্যন্তি ময়ি ব্রন্মক্ষয়াগতে ॥ ১৩ 
7 ধা গমিষো ধাতারং গৃহীত্বাহৎ নীতা: | 

১২৫ 

তাবন পুনরেব শ্কাৎ প্রাসাদে মরি দুরগে ॥ ১৪ 
ইহায়াতাস্ত যে পূর্বে ন পুমস্তে ক্ষিতিং গতাঃ। 
মন্বানা মম সামন্ত ইং বা হুষ্টমানসাঃ॥ 
রাঙ্্যৎ মম হরিষ্যন্তি দিষস্তঃ কিমু সাহ্গ্রাতম্ ॥১৫ 
ইন্থমুদ্বিশ্নমনসং চিন্তয়ানৎ মহীপতিমূ। 
অতীতানাগতজ্ঞান-নিধিমুনিরুবাচ তমৃ ॥ ১৬ 
কিং চিন্তয়সি রাজেন্র! তমেবং দীনমানদ:। 
যত্র চাভ্যাগতাবাবাৎ ন চিন্তাবিষয়ে! হায়মূ। 
নাধয়ে! ব্যধয়শ্চাত্র প্রভিবন্তি কদ্দাচন। 
ন জরা ন চ বমৃত্যুঃ কিমন্তদ্ুঃখহেতুকমূ । 
কতার্থোহপি মহা গ যন্মানুষবপুঃ স্বযমূ। 
ব্রহ্মলোক ইহাক়াতঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবান্ হরিমূ ॥১৮ 
ইহায়াত। ন শোচস্তি ছেয়ে সংসারকৃত্যুকে। 

27 লশদলতি 1 ক্রবাণমিথৎ ভূপালস্তমুবাচ মুনাশ্বরমূ। 

যিনি বিষ্ুকে ভক্তি করেন এই নিখিল 

 র্গাগুরাজ্যেও তাহার কিছুই হূর্লভ থাকে : বিধাতাকে লইয়া প্রতগমন না মিনি তাবৎ 
না, অধিকস্ত তিনি মুক্তি পধ্যন্তও লাভ করিতে । 

।স্মথ হন। ৮ 

(হুতরাং) তাহারা মহর্লোকে উপস্থিত 
৷ হইয়া তত্রস্থ সিদ্ধগণ কর্তৃকও সাদরে অর্চিস্ত 
হুইলেন। তখন ইন্ত্রছায় শী দেহকে আর 
পার্থিব বলিয়। স্মরণ করেন নাই। ৯ 
এই প্রকারে ক্রমে ভ্রুমে ধতই উর্ধে 
গছ করিতে লাগিলেন, তত্তই পরমন্থী ঘন্দ- 
রহিত পুরুষ সকল দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎই 
সন্তুষ্ট হইলেন। ১০ 

কেবল ভগবানের শ্রীতির জন্ত কন্মভূমিতে 
যে প্রা্ার্দটী নিশ্মিত হইয়াছে, একমাত্র 
তাহারই চিভ্ত! মনে উপস্থিত হইতে লাগিল 
যে, উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না? আমি এই 

ব্রন্ষলোকে যাইতেছি, শক্রুরা ইত্যবসরে 

ূ 

| 

আসিয়া উহা! বিন কি অধিকৃত করে !! 
কিন্বা নিযুক্ত সেবকেরাই দ্রব্যলোভে উহাতে 
 ইহতাদর হয়। ১১1১২ 
.. আমি এই ব্রহ্ষলোকে আসিয়াছি বলিয়া 
' বেতনভোগী শিল্পিবৃন্দ অবশিষ্ট কর্তব্য কাধ্যে 

দীর্ঘহৃত্রত! প্রকাশপূর্বক লীগ্র সম্পাদন 
করিবেনা। যে পর্যাস্ত আমি চতুঙ্দুখ 

সপ খপ সা স্পা সাপ পা পথপা শপা ৯ ০৯৭ ই 

আমার দূরে অবহিতি বিধার প্রাসাদের কাবা 
শেষ সম্পন্নই হইবে ন1। ১৩1১৪ 

যাহারা একবার এই লোকে আলিয়াছে, 
তাহারা আর পৃথিবীতে যায় নাই, এইবূপ 
বিবেচনা কগিয়াই বা সামস্তগণ হুষ্টচিত্তে 
আমার রাজ্য হরণ করে। এ অংস্থাকস শক্রু- 
গণের প্রতি আর কথাই কি আছে ? ১৫ 

মহীপতি ইন্ত্রছ্যম এই প্রকার উদ্বেগ 
সহকারে চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন, 
ইহা সেই ভূতভবিষ্যদৃবেত্ত। মুনিবর জানিতে 
পারিয়৷ তাহাকে বলিতেছেন। ১৬ 

হে রাজেন্্র! আপনি এ প্রকার দীনমনে 
কি চিন্তা করিতেছেন? আমর। যে স্থলে 
আগমন করিয়াছি, ইহা ত চিন্তার বিষয় 
(স্থান) নহে । এথানে আধি ও ব্যাধি কদাপি 
প্রভৃত্ব করিতে পারে না। জরা মৃত্যু বা 
অন্য কোন ছুঃখহেতুও এখানে নাই। ১৬ 

হে মহাভাগ! তুমি যে কৃতার্থ হইলে! 
যেহেতু স্বয়ং নর*শরীরেই এই ব্রহ্মলোকে 
আসির। হরিদেবকে প্রত্যক্ষ দশ্ন.করিতেছ। ১৮ 

ধাহারা ইহলোকে আগমন করেন, তাহারা 
আর তুচ্ছ সংসার-কাধ্যের ভগ্ত শোক প্রকাশ 



১২ 

নহি শেোচামি ভগবন্ রাজ্যস্বজনবন্ধুযু। 
সমারন্কো ভগবতঃ প্রসাদে। যে। ময়াধুন । 
অন্রাগতং মাং তে মত্ব! নানুতিষ্টভ্তি সেবকা: ॥১৯ 
আরবৃন্ত প্রতিষ্ঠা হি কর্তবা নিশ্চিতো মুনে। 
তস্তান্তরায়ং সম্ভাব্য ছুঃখিতৎ মে মনঃ প্রভে! ॥ ২০ 
তশ্ত তদ্ধচনৎ শ্রুত্ব! প্রহ্ষ্টো৷ মুনিরব্রবীৎ। 
প্রজাপতিসমন্তং হি নহি সামান্তভূপতিঃ ॥ ২১ 
কেনাপাপন্থস্তং * নৈন ভুমৌ পুর্্ধমনুষ্ঠিতম্ ! 
কি পুনন্তবক্কত্যন্ত যঃ স্ষ্িস্থিতি হানিকমৃ 1 ২২ 
ব্রহ্মলোকগতন্তাপি প্রতাপযশসী তব। 
ব্রৈলোক্যৎ ভ্রমতে| নিত্যৎ যথা হুর্ধানিশ।করোৌ । 
যন্ত কাধ্যেযু ভগবান্ সহায়োহসৌ চতুন্দুধঃ। 
চে ০ সপাশশীসপিপীপিপীিপা, পাপ এ | শপ শাপলা সপ পপি 

করেন না; মুনীশ্বর এই প্রকার বলিলে 
ভূপাল তাহাকে কহিলেন যে, হে ভগবনৃ! 
আমি রাজ্য বা শ্বজন-বন্ধু প্রভৃতির জন্য কোন 
শোক করিতেছি না) সম্প্রতি ভগবানের যে, 
প্রাসাদটি আরন্ধ করিয়াছি, সেবকগণ আমাকে 
এই স্থানে আগত জানিয়া ততপ্রতি মনোযোগ 
করিতেছে না। ১৯ 

হে প্রভে।! যাহ! আরব্ধ হইয়াছে, তাহার 
প্রৃতিষ্ঠ। নিশ্চয়ই করিতে হইবে কিন্তু এইক্ষণে 
সাহার বিদ্বা সম্তাবনায় আমার মন হুঃধিত 
হইতেছে ।২০ 

নারদ-মুনি তাহার এই বাক্য শ্রবণে 
হর্ধিত হইয়া বলিলেন, তুমি ত সামান্য ভূপতি 
নও, প্রজাপতি পিতামহই তোমার তুলনা 
স্থল। ২১ 

পৃথিবীতে পুর্বে কেহই যখন তোমার 
অপকার করিতে পারে নাই, এইক্ষণে কি 
তোমার একটিমাত্র কর্তব্য কার্ধো তাহ 
ঘটিবে যাহাতে স্ৃ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী পুরুষও 
সহায় ২২ 

তুমি এই ব্রহ্মলোকে আগত হইলেও 
তোমার প্রতাপ ও যশ চজ হধ্যেরত্ায় 
ভ্রেলোকো বিচরণ করিতেছে । বিশেষতঃ হে 
রাজশার্দুল ! যাহাদিগের কার্ধামমূহে ভগবান্ 

৪ উপকৃতম। 

উতৎ্কলখগুষ্ 

তেন কিং রাশার্দুল বিদ্শস্ক/পি জায়তে ॥ ২. 
এষ দৃরেহস্তি রাজেন্দ্র প্রত্যক্ষঃ দ শচীপতিঃ। 
সদোোমধ্যগতঃ শত্রঃ সাক্ষাৎ ত্রিজগতাৎ পতিঃ॥২ 
বিশেষতে| জগন্নারপ্রাপার্দে কঃ পুমান্থপ । 
বিহর্ভূৎ * মনসাপীচ্ছেৎ তত্র শঙ্কান্ত মা! তব॥২ 
তগ্রতঃ পশ্ঠ ভূপ চন্দ্রকোটিসমভিষ।। 
পরিতো হলাদজনকঃ নুধাসাগযাকোট্টিবহ। 
যশ্চায়ৎ তেজসে রাশির্তানীহি ব্রহ্গনদ্ধনঃ ৪২৭ 
ইথমালপতে তে তু ব্রক্মলো কাস্তিকৎ গতৌ। 
শুশ্রবাতে নুদুরাতৌ ব্রহ্গষাঁণাৎ মুখোদিতমূ। 
ব্বাধ্যায়শব্দং সুপদৎ স্পষ্টবর্ণক্রমস্বরমূ ॥ ২৮ 
ইতিহাদপুরাণানি ছন্দ:কক্লামি গাধিকাঃ। 

| অসন্থীর্ণোজ্ভবলপদ্াঃ শ্রুয়স্তে প্রবিভাগশঃ ॥ ২৯ 

চতুন্দুখ সর্ব! সহায় হন, তাহার্দিগের বিস্ধে 
আশঙ্কাও কি জন্মে ? কখনই নহে । ২৩২৪ 

হে মহারাজ! ও দূরে দেখা যাইতেছে 
উঁ স্থানে সাক্ষাৎ ত্রিজগৎপতি সেই শচীপি 
শত্রুদেব সভামগ্ডলীমধ্যগত হইয়া প্রত্যক্ষ 
ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি উৎক: 
পরিত্যাগ করুন। সেই জগন্নাথদেবের প্রঃলাণে 
কেহই বাসনিমিত্ত মনে অভিলাষ করি, 
ন্ ২৫1২৬ 

হে ভূপতে | এইক্ষণে দর্শন করুন, ও 
ইন্দ্রলিয়ের উপরিভাগে কোটিচন্দেক় স্তায় দত্ত 
শীল সমস্তাৎ সম্তোধদায়ক কোটি কোটি পীযুষ 
সাগরবৎ পরিতৃপ্তিদাধক তেজোরাশি তৃষ্ট হই 
তেছে, ইহাই ব্রহ্মার বাসস্থান জাদিও। ২৭ 

উভয়ে এইরূপ আলাপ করিতে করিতে 
ব্রহ্মলোকের সমীপে উপস্থিত হুইয় দূর হই 
তেই ব্রহ্মষিদ্দিগের মুখবিনিরগত সুস্পষ্ট বণ 
ক্রমসম্পনন সুন্বর সুপ্ষ বেদাধায়ন্ধ্বনি সকর 
শ্রবণ করিলেন। ২৮ 

আরও স্পষ্টপঙ্দ ও উচ্চশব্বযুক্ত ইতিহাঃ 
পুরাণ, ছদ্দঃ, কল্প ও ,গাথা সকল ভিন্ন ডি 
রূপে শুনিলেন। ২৯ 

* নিহস্তং। 



স্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৭ 

যত্রৈতদ্রাজশার্দুল জানীহি ব্রহ্ম: পুরম ॥৩০  স এব অতটা লোকানাং মৎ্ুকুন্মাদিরপহ্ক্। 
পভ হি দৃশ্ঠতে চৈষ। যত্র লোৌকপিতামহঃ। রক্ষিত! কুদ্ররূগেণ সংহর্ত। লোকভাবনঃ। 
সার্ঘৎ ব্রহ্মধিমুখোশ্চ হুখামীনশ্চতুন্নুখঃ ॥ ৩১ ইন্জুহ্যয়ং ব্দন্খং প্রাপ ব্রক্মনিকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥ 
নানাচৈতন্য এরণৎ (১) জীদনুক্কৈরুপাসিতমৃ। ক্ষণেন চ সভাছার্র প্রকোষ্ঠে ন ন্যবর্তিত। 
যত্রাগতা নিবর্তস্তে ন সংসারান্ধিসন্কটে ॥ ৩২ ত্র তিভ্তি দিকৃপলাঃ শক্রাদ্যাঃ পিতরস্তথ। ॥ 
সদিতি ব্রশ্মাপোনাম যন্তায়ৎ ভূবনোত্তমঃ | | চিত্রৎ কালৎ ধ্যানপরাস্তথ। মন্বস্তরাধিপাঠ। 
সত্যলোক ইতি খ্যাতস্তদৃর্দ নাস্তি কিন ॥৩৩ ; পৃথগ্জননিভাঃ দ্বাঃস্থা নিষিস্ধান্তঃপ্রবেশনাঃ ॥৩৭ 
অগ্তৈব কিকিছুপরি অধশ্চাগুকপালতঃ।  .: ইন্ত্রদ্যুয়েন সহিত নারদৎ প্রবিলোক্য সঃ। 
বৈকুঠ ভবনৎ রাজনু মুক্তা যত্র বসস্তি বৈ 1৩3 : দ্বারপ।ল€ সবিনস্₹, ননাম নতকন্ধর: ॥ ৩৮ 

যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাৎ যোগিচিন্ত্। জনার্দনঃ । | চতুর্দশানাৎ লোকান।ং ভ্রমণে রমিকঃপ্রভো | 
চৈভন্যবপুরান্তে বৈ সাল্জানন্দাত্বকঃ প্রভৃঃ। | ত্বয়া বিনা শোভতে নো স্বামিংস্তব পিতুঃ সভ1। 
যং প্রাপ্য ন নিব্তন্তে মৃত্যুলৎসারবর্্ীনি॥৩৫ (২1 সত্ত্েব মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠ ব্রক্ণ্য।ত্হ্গাবিঘরাঃ। 

এ | গোতমাদ্যান্তথাপ্যেষা ন রম্য। ব্রহ্মণঃ সভা ॥৩৯ 

ধষিবর কহিতেছেন, হে নৃপবর! যে স্থলে 
ত্র সকল শ্রুত হইতেছে, উহাই ব্রহ্মার সদন 
জানিও । ৩০ 

 সভভাই দেখা যাইতেছে; উহাতে 
লোকপিতামহ ব্রঙ্গ৷ 'ব্রহ্ষারিগণের সহিত 
'হুখে আসীন রহিয়াছেন ॥ ৩১ 

তিনি বিবিধ চৈতন্তের আশ্রয় ও জীব- 
সুক্তগণের সতত উপাস্ত। জীবগণ একবার 
এই স্থলে আগমন করিতে পারিশে আর 
সংসারসাগর-সদ্ধটে পতিত হয় না। সং 

হইলে আর মৃত্যুপথের পথিক হইতে হয় না, 
সেই লোকঅঙ্টী মহ্গ্তবুম্্াদিরপে লোক- 
রুক্ষিত৷ ও রুদ্ররূপে সংহর্তা দেববর এ স্থানে 
বাদ করেন। খষিবর ইন্ছ্যয়কে এইরূপ 
বলিতে বলিতে ব্রহ্মতবনে উপস্থিত হই- 
লেন। ৩৫। ৩৬ 

ক্ষণকাল মধ্যেই সভাদ্ারের প্রকোঠে 
। উপনীত হুইপ! দেখিলেন, দ্বারদেশে ইন্দা্ি 

ূ | দিক্পালগণ, পিতৃগণ ও মবস্তরের অধিপতি 
এইটি ব্রহ্মার 7 তাহার ভুব"। বহুকাল হইতে নীচ জনের স্তায় স্বারপালকে 
নোতমের নাম “সত্য” লোক বলিয়া বিখ্যাত। : উপাসনা করিতেছেন। তথাচ দে তাহাদিগকে 
উহার উপরিভাগে আর কিছুই নাই কেবল ূ কোনক্রমেই অন্তরে প্রসেশ করিতে দ্িহেছে 

উহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্র্গার অণু. | না। ৩৭: 
কপালের-অধঃ সীমায় বৈকু€ ভবন রহিয়াছে । | ইন্দরছামের সহিত নারদকে দেবিবামাত্রেই 

হেরাজন! মুক্তপুরুষ্বো সেই স্থানেই বাস | দেই ছ্বারপাল অবনতমস্তকে সবিনয়ে প্রণাম 
5458 | করিল ।৩৮ 

সে স্থানে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর যোগিগণ- ূ আরও বলিতে লাগিল; হে প্রভো! 

.চিন্তনীয় প্রভু জনার্দন বাস করিতেছেন ; বিনি ৷ আপনি চতুর্দশ ভূবন ভ্রমণে ব্িক, সুতরাং 
চৈতন্যশরীর ও সান্দ্ানদ্বমর ; ধাহাকে প্রাণ্ড | হে স্বামিন! আপনি বিনা আপনার পিতৃদভ! 

১ শবলৈঃ শোভা পাইতেছে না। হদ্যপি ব্রঙ্মতৎ্পর 
(২) বমুপান্তে সদা ব্রহ্মা জীবন ঃ ন্বমুক্তয়ে।  ব্রহ্মপ্রবর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গৌতম প্রভৃতি মুনিরা 

কল্পিত্তাচ্ষ! তেহুসাবোভঃ সার্ধং প্রপদ্যতে ৷ | উহাতে আছেন, তথাপি ব্রঙ্ষার সভা আপনি 

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ। | নাথাকায় রমণীয়! হয় না। ৩৯ 

শপপ্পশা শািপীস্পপী পিপিপি শী পাশ পা শপ শপ পপ পপ পাপী 



৯২৮ 

বহুতারাপি রজনী চন্দেনৈব প্রকাশতে। 
ইতি স্তবন্ দদৌ তন্ত প্রবেশং বিনন্নানি ত: 1৪০ 

ইতি প্রীউৎকলখণ্ডে দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 1 

ব্রয়োবিৎশোশুধ্যায়? | 

নারদ উবাচ। 
দৌবারিবা হয়ৎ রাজর্িরিন্দছায়ে। মৃহাযশাঃ। 
সার্ন্ঘনোৌমে! বৈধবাগ্র্যে। ধাতারৎ ড্টুমাগত; 
যাতৃয়ং পুরতস্তন্ত য্দি তৃমনুম্ন্সে ॥ ১ 
ইত্যুক্তস্তং পুনঃ প্রাহ ন'রদৎ মুনি সস্তমঃ। 
স্বামিংস্ত্রয়াগতো যাহসৌ ন মামান্োহি বু-তে 
যত্র পশুসি দিকৃপালান্ পিতৃন্ মন্বম্তরাবিপান্। 
তত্রায়ং মর্ত্যনিলযুস্তিষ্ঠেডুতপৌরুষঃ ॥ 
ভবান্ গত্বা পদ্মযোনিৎ বিজ্ঞাপোনং প্রবেশস্ন ॥২ 

দেখুন যামিন।৷ বহতর ভারাপ্রভায় প্রভ। 
প্রাপ্ত হইলেও এক তারান'থ ব্যতিরেকে 
তাহারও প্রভ' প্রকাশিত হয় না। দ্বরপাল 
এইরূপ স্তব করিয়। বিনয়দহকারে তাহাকে 
ছাড়িয়া দিগপ। ৪০ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

নারদ কহিতেছেন,--হে দৌব!রিক! এই 
ইন্জহা়। ইনি রাঁজর্ধি, মহ! যশন্বী; সার্ব- 
ভৌম, ও বৈষ্ণবচুড়ামণি) বিধাতাকে দর্শনার্থ 
আিগ্সছেন; এইক্ণে তুমি অনুমতি করিলে 

তাহার মমীপে যাইতে পারেন । ৭ 
ঘবারপাল ইহ। শ্রবণ করিপ্না পুনরায় 

মুনিসম্তম নারদকে কহিল,_হে স্বামিন্! 
আপনার মহিত যিনি আগত হইয়াছেন, তিনি 
কখনই সামান্ত ব্যক্তি বলির বিবেচিত হইতে 
পারেন না, তথাচ যে স্থগে এ দিকৃপালগণ 
পিতুগণ ও মন্বস্তরাধিপ সকল অবস্থান 
করিতেছেন ও অমিতপ্রভাব মত্তযবাসী 
নরপতিও তথায় কিছুক্ষণ থাকুন। আপনি 
পদ্মযোলির সমীপে যাইয়া এ বিষয় বিজ্ঞাপন- 
পূর্বক পশ্চাৎ উহ!কে সভাপ্রবি করুন ।২ 

উত্কলখণ্ডষ্ 

সভাঘারগতো যোহুসৌ দিকৃপালৈঃ সহু যান্ততি। 
একাগ্রচিতে। ভগবান্ গায়নেচতুরাননঃ ॥ 
অস্মাকং দ্নিযুক্তানাৎ প্রতীক্ষ্যোহবমবে প্রবমূ 
ন ক্রোথে! মি কর্তব্যো দ্াসে তব পিতুণ্চ স্ে। 
ই্যুক্তো নারদো গন্বা ব্রচ্মাণৎ জগতাৎ পতিমৃ॥ 
নত! সা পতনৎ বিজ্ঞপ্তে! বহ্ৃধাধিপঃ | 
কটাক্ষেপাদিশৎ সোহ্থ ইন্দ্যুর প্রবেশনমূ। ৪ 
নোব।চ কিঞি্গনান্ গানে দত্তাবধানতঃ ॥৫ 
দিব্যগাথকসংগীতে কৌতুকাবিষ্টমানদঃ। 
জ্ঞাত্বেঙ্গিতৎ নারদোহথ ইজছু।য়ং হৃপোতমূ। 
প্রবেশয়মাল ততঃ শক্রা্যৈঃ হুনিরীক্ষিতমূ ॥ ৬ 
ৃষ্টা পিতামহ দৃরাৎ আষ্টারং জগতাৎ নৃপঃ। 
অমন্তত ছ্িভশ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাদ্দ রুম 'হৰিমূ ॥ ৭ 
শনৈশ নৈধযৌ ভুপঃ প্রণনাম * কৃতাঞ্জলিঃ। 

২৮ 7 শী শশীশা পাপা তি পপি এ ০৬৮ পপ তি ১ ৮ শীশি শশী পিশী লা তি ৮ পপ পপ পন পা লা সা _ 

আমর দ্বারনিযুক্ত অধীন ব্যক্তি, সুতরাং 
স্বমীর অনির্দিই বিষয়ে অবসর প্রতীক্ষা 
করিতে হয়; অতএব আপনার ও আপনকার 
পিতার এই দ্বামের প্রতি ক্রোধ করা কতৃব্য 
ন্য়। দৌবারিক এইরূপ বলিলে খবর জগৎ- 
পাতি ব্রদ্ধার সমীপে উপস্থিত হইয়া! সাষ্টান্ে 
প্রণিপাতপূর্বক বহুধপতি ইন্্রছামের 
বিষয় অবগত করিধামাত্রেই বিধাতা কটাক্ষ 
ভঙ্গীতারা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি 
দিলেন। ৩1৪ 

দেই সময়ে হ্বরদভায় সঙ্গীত হইতেছিল, 
ভগবান তাহাতেই প্রণিধন করিতেছিলেন, 
আর মুখ দ্বার! কিন্তু ব্যক্ত করিলেন না।৫ 

উত্তম গাথকের গ'নে কৌতুকাত্িত নারদ 
তাহার ইঙ্গিত ক্রমে নৃুপোত্বম ইন্সছায়কে 
প্রবেশিত করিলেন, ইন্্রাদি দেব্গণ সবিশ্ময়ে 
দেখিতে লাগিলেন। ৬ 

হে দবিঞ্গণ! নৃপবর দূর হইতেই জগৎ” 
অষ্টা পিতামহকে দেখিতে পাইগ্না এতদিন 
পরে তাহার সেই দ'রুনিশ্মিত জগনাথকে 
।সাক্ষাৎ জগন্ন।থ বলিয়া মানিতে লাগিলেন। ৭ 

ভুপতি কৃতাঞ্জলিপুটে মৃহু মহ গমন ও 

* প্রণমংশ্চ। 



ব্রয়োবিশোহ্ধ্যায়ঃ | 

স্বন নমন্ প্রনণিপতন সাধ্বগর্থলিতং ব্রজন্। 
কিক্িনুরে স্থিতো ভূপে। নারদস্ত নিদেশতঃ ॥ ৮ 

ক ততঃ পুণ্যৎ শীয়মান্ৎ চরিতৎ সিদ্ধুজাপতেঃ। 
শৃংশ্চতুমুরথস্তস্থৌ মুহূর্তং দ্বিজপুহ্নবাঃ ॥ ৯ 
মাধিত্রীসারদ্াভ্যাং ম বীজ্যমানস্ত পার্খ্বয়োঃ। 
শুদ্ধদেহধবৈর্দেবৈঃ স্ৃযমান; শবয়স্তবঃ ॥ ১০ 
কলাকাষ্ঠানিমে ষৈল্ত কলয়ন্ যুগপর্ধ্য়মূ। 
জন জরাজন্মমরণ-রূপাদ্িপরিণামকমূ। 
যস্ত লোকগতানাৎ 'ব নাধয়ঃ ব্যাধয়স্তথা ॥ ১১ 

'ম্বস্ত" দয়ে। যত্র যুগাবর্তাদমস্তথা। 
কল্পান্ত্ ন বিদ্যন্তে স সাক্ষাৎ পরমেশখরঃ । 
'শীভাবল!নে ৩৭ ভুপমুবাচ প্রহমন্লিব ॥ ১২ 
ইল্সছায় মহামত্ত সাক্ষাৎ ত্বং ভগবতপ্রয়ঃ। 
অন্তপ্ত ছুল্লভে] লোকঃ সত্যাখ্যো বিদিতস্তব ॥ 

নণাম করিলেন; এবং স্ব, নমস্কার ও 

'প্রণিণাত করিতে করিতে ভয়েতে স্থলিতের 
স্তার় গমন করত নারদের আজ্ঞানুলারে 
' কিছু দূরদেশে অবস্থিতি করিলেন। ৮ 

হে দ্বি্গণ ! ততঃপর লক্ষমীন'থের পরম. 
পবিত্র চরিতগান শ্রবণ করিতে করিতে 
'চতুম্মুখ মুহূর্ত কালছিতি করিতে লাগিলেন ৯ 

দেবা সাবিত্রী ও বাগ দেবী সারদ। তাহার 
ছুই গার্খে বীজন করিতেছেন; নিম্খুল দেহথারী 
“দেবগণও এ শ্বয়ন্তধ ব্রহ্মাকে স্তব করি- 
তেছেন। ১৪ 

তিনি ন্বয়ং কল কাঠা ও নিমেষাদি দ্বার! 
ধুগপধ্যয়ের সংখ্য। করিতেছেন; ধাহার 
লোকগত ব্যক্তিদ্িপের জরা জন্ম মরণ ও রূণ- 
পরিবর্তন প্রভৃতি সংঘটিত হয় না এবং আধি- 
ব্যাধির লেশমাত্রও নাই। ১১ 
; বাহার ভুবনে মন্বস্তর, যুগাবর্ডন ও বল্লাস্তর 
-শতৃতি কিছুই বিদ্যমান নাই, মেই সাক্ষাৎ 
পরমেশ্বর গীতাবসানে ভূপতিকে ধেন হাসিতে 
খাধিতেই কহিলেন। ১২ 

হে ইলহায়্! মহাসত্ব! তুমি ভগবানের 
সাক্ষাৎ প্রিক়প্রাত্র; আমার এই সত্যলোক 
স্তর পক্ষে হুম ত, ই! ত তুমি বিদিতই আছ। 

পপ সপ পাপা 

১২৯ 

| অন্রাগতিৎ হি বাহস্তি * মুন কীণকলযাঃ। 
1 তপোনিষ্ঠাশ্চ তিষ্টন্তি যাবদাহৃতলংগ্রবমূ ॥ $৪ 
 চতুর্শস্থ লোকেষু স্নাৎ প্রাণিনাৎ হি বৎ। 
চৈতন্তানি বিচিত্রাণি সর্ক্ষামাশ্রয়ো হাসৌ ॥১৫ 
জানন্নপি হি তৎকার্ধযৎ মানয়ন্ধ পদ্ভমমৃ। 
উবাচ পরমীত ইঞ্জছায়ং পিতামহঃ। 
কিমর্থমাগতো হাত্র তৃদূক্হ হৃদয়স্থিতমূ ॥ ১৬ 
মনি দৃষ্টে ন হুস্প্রাপমমূতৎ কিন বাহিতমূ ॥ ১৭ 

ইন্দু)ম উবাচ 
অন্তধ্য।মী হি ভগবান্ তৃদজ্ঞাতৎ কুতে। ভবেধ। 
তথাপি প্রশ্নো যে। নাথ ময্যনুক্রোশ এব সঃ ॥১৮ 
সুদ্ধ্যা ধর তৃদনুত্ভাৎ কথিতাৎ তব হৃনুনা। 
ইষ্টাঃ সহন্সং ভ্রেতবন্তদন্তে দারুদেহভূতৎ | 

মুনিগণ নিস্পাপ হইয়াও এই লোকে 
আগমনার্থ বাগ করিতেছেন এবং মহা প্রলয়- 
কাল পর্ধাস্ত তজ্ঞন্যই তপস1পরায়ণ থাকেন ।১৪ 

আরও চতুর্দশ ভূবনমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের 
যে সমস্ত পৃথক পৃথক বিচিত্র বিচিত্র চৈতন্ত- 

ব্য সকল রহিয়াছে, তসমুদয়কেই এই লোক 
আশ্রয় করিয়া আছে । ১৫ 

ঘদিও পিতামহ ইন্দ্ছ্যমের সমুদয় উদদোশ্ঠা 
জানিতেছেন, খালি পরম প্রাঠিসহকারে 
তাহ!কে সম্মানপুর্বাক জিজ্ঞাম' করিলেন, 
তুমি কি নিমিত্ত এখানে আিয়াছ ? মনোগত 
বিষয় প্রকাশ করিম বল ? ১৬ 

যখন আমাকে দর্শন করিতে পাইগ্াছ, তখন 
অমুতও তোমার পক্ষে ছুণ্প্রাপ্য নহে; তাহাতে 

সামান্ বাঞ্ধিভবি্ষয়ের কথা কি বণিব। ১৭ 

ইন্সদ্যুম় কহিতেছেন, ভগবন্! আপনি 
অন্ত্ধ্যামী, আপনার অজ্ঞাবিষয় কি হইতে 
পারে? তথাপি যে প্রশ্ন করিলেন, হে নাথ! 

ইহ! আমার প্রতি করুণ! প্রকাশ মাত্র । ১৮ 
আপনার পুত্র ঝধিবরের মুখ হইতে 

আপনার অনুজ্ঞা শিরোধারণপুর্বক সহ 

অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি। তঙ্ববসানে 

ক বাহস্তঃ € 



১৩৩ উতৎ্কলখণ্ডয্ 

আবির্বভুব ভগবান্ ভূততব/স্বধপ্রভুঃ ॥ ১৯ প্রণম্য সাষ্টাপাতৎ কৃতাগুলিপুটঃ স্থিতঃ 

তৃচুগ্রহসম্পত্তিবশাদেবাবলোকমুন্। প্রোব'চ বিনয়াছাচো ধাতারং জগতাং গুরুমূ ॥২৪ 

ভাদৃশং পুগুরীকাক্ষং ঘেন ত্বল্লে/কমাগতঃ ॥২০ বিভো দ্বার প্রদেশেহত্র দৌব।রিকনিবারিতাঃ | 
তন্তারবে! ময়! দেব প্রাসাদস্তত্র চেৎ স্বয়ু। লোকপালাঃ সপিতরস্তথ মন্তত্তরাদয়ঃ (১)। 

গত দেবং জগন্নাথং স্থাপয়িষ্যদি চ প্রভো। তিষ্ঠন্তি দীনজনবৎ জুচিরাল্লাকভাবন। 

বদন গ্রহত্য সফল! ভবেন্মে লোকভাবন ॥২১  তদাজ্ঞাপয় পত্তস্ত তব পাদনরোরুহমূ ॥ ২৫ 

এতদর্থং জগত্হ্বামিন নারদেন সহাধুন!। তৎশ্রুত্বা দেবদেবস্তয তদ! হূরব্বাদসে| বচঃ। 

ত্বৎপাদপদ্যুগলৎ ড্রটুং তলোকমাগত্তঃ ৷ গ্রহন্ত বচনং প্রাহ নৈষাৎ প্রস্তাব এব হি। 

প্রসীদ মাৎ কুরুঘেদৎ জগম্নাথভ্রমেব হি। ইন্জছ্যয়েন স্পর্দীন্তে তে কিৎ মোহবশ নুগাঠ ॥ 

ত্বমেষ ম জগনাথো৷ ন ভেঙে। যুবয়োর্বিভে |! ভীবনুক্তো হয়ং নৃপতিঃ বর্মখ্ীণাঘমংহতিঃ। 

স্থাপ্যঃ স্থাপর়িতা চানি বেদ্যে। বেদ্য়িতা ভবানৃ২ মৎমস্ততিঃ:২) পঞ্চমোহয়ৎ বৈষবো বিষ্ুতৎপরঃ 

জৈথিনিরুবাচ। 

জর ব্বাসাঃ সহসা * মুনিঃ। এবং বিজ্ঞাপনাগ্ডে তু ছুর্ধাসাঃ সহসা * মু ৰ এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভি3385880588585885585866 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই কালত্রয়ের প্রত | মুনিবর ছুর্রবাসা সহদা ব্রক্মদভায় উপনীত 
জগনাথদেব দারুদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন।১৯ | হইয়া] সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুর্র্বক কৃতাঞজলি- 

আমি আপনারই অনুগ্রহবলে সেই | পুটে অবস্থিত হইসজ! বিনয়সহকারে জগদ্প্ুরু 
পুগুরীবাক্ষ (দেবকে তারুশ ভাবে অবলোকন" | বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন । ২৪ 
ুরর্বক আপনকার এই সত্যলোকে আগমনে | হেবিভো! আপনর দ্বারদেশে লোক- 
সমর্থ হইয়াছি। ২০  পাঙ্সগণ, পিতৃগণ ও মনস্তরাধিপততিরা দৌবারিক 

প্রো! আমি তাহার প্রাসাদ আরব্ধ | কর্তৃক নিঝারিত হইয়া অতি দীনজনের স্ায় 
করিয়াছি, এই ক্ষনে ভগবান ব্বয়ং গমন করিয়। | সুচিরকাল অবস্থান করিতেছেন। হে 
ঘি তেই প্রাদদে জগন্নাথদেবের স্থাপনা | লোকভাবন ! অনুমতি করুন, হাহার৷ আঙিয়! 
করেন, তহ1 হইলে, হে লোকভাবন ! আমার আপনার পাদপদ্ব সন্দর্শন করুন। ২৫ ৰ 
প্রতি এত দিনের অনুগ্রহ সফল হয়। ২১ দ্বেব দেন পিতামহ দুর্ব্বামার এই বাক্য 

আমি এই জন্যই আধুন। খমিঝর নারদের শ্রবপান্তে হান্তসহকারে কহিলেন, তুমি 
সহিত আপনার পাদপদুযুগল দর্শনার্থ ইন্জছ্য়ের প্রবেশ ও লোকপাল প্রভৃতির 
আপনকার লেকে আদিয়াছি। হে জগৎ- নিবারণ দেখিয়া! এই কথ! কহিতেছ, নৃপতির 
ক্বামিন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! | সহিত কোন বিষয়েই তাহাদের প্রস্তাবই 
এই অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। আপনিই জগ-; হইতে পারে না; তাহারা কি মোহের 
ন্নাখ। ২২ বশীভূত হইয়াই ইন্ুছায়ের সহিত স্পর্ছা 

হে বিভো! আপনিই সেই জগন্নাথ, করিতেছেন। ২৬ 
তাহাতে ও আপনাতে কিছু প্রভেদভাব দু এই নরপতি জীবনুক্ত; সংকম্ম-নমূহ 
হয়না। এইক্ষণে তিনি স্থাপনীয়, আপনি হ্বারা পাপপমুহ ক্ষয় করিয়াছেন; আমার 
স্থাপনকর্ত1; তিনি বেদ্য, আপনি বেদয়িতা অধস্তন পঞ্চম সম্ভান, বৈষ্ণব ও বিষ 

হুইতেছেন। ২৩ | তৎপর । ২৭ 
জৈমিনি কহিলেন। নরপতি ইনুর 

ঞ সমহামুমিঃ। (১) ধিপাঃ। (২) সম্ভতেঃ। 

সাপ 



ব্রয়োবিহশেহ্ধ্যায়ঃ। 

এতে হি হুখতোগায় কর্মর্ণঃ প্রাপ্তপৌরুষাঃ | 
অত্রাগতিং প্রার্থরস্ত তপস্তপ্তাহি দেবতাঃ॥ ২৭ 
মমানুগ্রহতস্তেতে আয়াত! মহ্পালনে। 
তথাপি তৃ্দনুজ্জাতা আয়ান্ত মম দর্শনে ॥ ২৮ 

ঃপ্রবিষ্টান্তে দেব ছুর্্বানোবচনেন বৈ। 
দূরাৎ প্রণেঘুর হ্ধানং গায়কানাৎ সমীপতঃ ॥ ২৯ 
ইন্জছায়ং নরপতিং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম (১)। 
তান্ লোকপালান্ প্রণতান্ কটাক্ষেণ জন্তপ্রভুঃ 
অনুজগ্রাহ কথয়ন্ ইন্দরহ্যম্তং স সাদরম্ ॥ ৩০ 
রাজন্ কৃতভ্য়া সত্যং প্র:সাদো। ভগবংস্থিতৌ 
নায়ং স কালভুদ্রাজ্যৎ ন বা তৃৎদভ্ততিনৃ্প। 
শীতগানাবপরতো ভূয়ান্ কালে। গতস্তব ॥ ৩১ 

আর এই দেবতারা সুখভোগার্থ কর্ন 
আচরণ করত পৌরুষপ্রাপ্ত হইয়া আমার 
এই লোঁকে আগমনার্থ তপস্তা করায় আমারই 
অনুগ্রহে মছুপালনা-বাসনায় দঘারদেশ পর্ধাস্ত 

আসিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এই- 
ক্ষণে তোমার অনুজ্ঞাক্রমে আমাকে দেখিবার 
নিমিত্ত আমিতে পারেন। ২৬৮ 

অতঃপর দুর্ববাসার আহ্বানে দেধগণ সভায় 
প্রবিউ হইয়া গাঙ্গক্দিগের সমীপে থাকিয়াই 
দুর হইতে ব্রহ্ষ'কে প্রণাম করলেন ২৯ 

জগৎ-প্রভু পদ্ধযোনি, সম্মুখস্থিত কৃতাঞুলি- 
নরপতি ইন্জছ্যয়কে এবং সেই সকল প্রণত 
লোকপালদিগকে কটাক্ষনিক্ষেপে অনুগৃহীত 
করত নুপতিকে সাদরে কহিতে লাগি. 
লেন ।৩৪ 

রাজন! তুমি যে ভগবানের অবস্থান-জন্ত 
প্রাসাদ প্রস্তত করিয়াছ, তাহ! যথার্থ বটে) 
কিন্ত যে কালে সেই প্রাদাদনির্মাণানি হইয়া 
ছিল, সেই কাল, বহু কাল উত্তীর্ণ হুইয়া 
গিয়াছে, তোমার দে রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। 
তোমার সন্ভান-সম্ততিপর্পরাও আর কিছুই 
নাই । যে সময়টুকু গানসকল সঙ্গীত 
হইয়াছিল, সেই অবলরেই তোমার পক্ষে অতি 
দীর্ঘ কালই গত হইয়াছে । ৩১ 

(৯) সংলপন্তং কৃতাঞ্জলিং। 

১৩১ 

মস্বস্তরৎ হি ধিবানাং যুগানামেকসপ্ত্রতিঃ। 
তব বংশোহপি বিচ্ছিন্নঃ কোটিশঃ ক্ষিতিপা গতা: 
দেবোহস্তি তে চ প্রাসাদে হ;মত্রাবশিষ্যতে ॥৩ 
দিতীয়ম্ত মনোরাদিযুগং শ্বারোচিষন্ত চ। 
মমান্তিকে তে বদতো মৃত্ার্ব! ন জরা তথা। 
বিপর্্যয়ো ঝতুনান্বা ন কালপরিণামিতা ॥ ৩৩ 
তদৃক্ছ ভূমৌ রাজেন্দ দেবং প্রাসাদমেবচ। 
আত্মসম্মন্ধিনং কৃত! পুনরায়াহি বেগবান্॥ 
অথবহৎ প্রযাগ্তামি তবানুপদ্ধমেষ হি ॥ ৩৪ 
তৃমগ্রতে| ধরাৎ গত যাবৎ সম্তারমৃদ্ধিম। 
করিষ্যমি মহাভাগ তাবদেব ব্রজাম্যহমূ ॥ ৩৫ 

ইত্যাজ্ঞাপোরভ্রছায়ৎ তং ভগবান্ স পিতাঁমহঃ। 
দেব!ন্ পুরঃস্থিতানাহ বিনয়ান্তকন্ধরান্ ॥ 

দেবতাদিগের এক-সপগ্ততি যুগ হইলে এক 
মন্স্তর হয়, এ মনস্তর-পরিমিত কালমধ্যে 
শুদ্ধ যে ,তামার বংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমখ 
নহে; কোটি কোটি ক্ষিতিপতিরাও বিগত 
হইয়াছেন, কেবল সেই দ্বারুমুত্তি দেবর ও 
তোমার প্রাসাদ এই ছুইটা তথায় বিদ্যমান 
আছে । ৩২ 

দ্বিতীয়মনূ স্বারোচিষের এই আদি যুগ 
কাল তুমি আমার সমীপে বাস করিয়া অতীৎ 
করিলে; তথাচ মৃত্যু ব1 জরার বশীভূত হই 
না। খতুবিপর্ধায়ও অনুভূত হইল না এব 
কালের পরিণামও পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ৩৩ 

অতএব রাজেন্ ! তুমি এখন সত্ব 
ভুঝোকে গ্রমন কর। দেব ও দেবপ্রামাম। 
আত্ম।য়স্ত করত সত্বর আবার আমার এখা. 

আমিও ( অথবা আঙিবার আবশ্টীক কি 
আমিও তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি। ৩৪ 

তুমি অগ্রে ধ্াধামে প্রয়াণপুর্ধক যাষং 
কালমধ্যে সমৃদ্ধিসহকারে দ্রত্য ্তার আয়োজি 

"করিবে, আমি মেই অবদরেই তথায় উপন্থি 
হইব । ৩৫ 

হে দ্বিজগণ ! ভগবান পিতামহ ইত 
_| ছ্যয়কে এই আজ্ঞা প্রত্থান করিয়া সশ্ুখা? 

কৃতাঞ্জলি বিনয়াবনভ-কদ্ধরাংশ। তৎ-পান্ববিক্' 



১৩২ 

বন্ধাঞ্জগীন্ সতাংশান তৎগধন্স্তবীক্ষনান। 
উব চ ভগবান্ সগিগ,ভীরব্চদা দবিজাঃ ॥ ৩৬ 
কিমর্থ2াতাঃ দর্দে ঘুগপলিদিবৌকসঃ। 
ষতকাধ্যং বে ময় কারধ্যং বিজ্ঞাপয়ত মাচিরমৃ। 

জৈমিনিকিব।চ। 
ইতি শ্রুত! বো ধাতুস্টিদশা বিগতজর।ঃ। 
প্রত্যু্হর্ধিতাঃ দরে ভগবন্তৎ পিতামহম্ ॥ ৩৮ 

দেব উচুঃ | 

উপাদিততঃ পরা ন্গভির্ধো নীলাদৌ মণিময়; | 

অন্তর্িতঃ কথৎ দেব ইদ্দানাং দারুরূপধুকৃ। 
আবর্ভৃত১ক্রতোগন্তে ইনরহায়ন্ত ভুপতেঃ॥ ৩৯ 
এতশ্ত কারণং জ্ঞা হুধ ভবতঃ পাপন্গঅঘৃ। 

আরাধিতুমিহায।তঃ প্রদীদ কথয়ন্ষ তং ॥ ৪ 
ইত্যুক্তস্্িদশৈর্রেবো৷ ভগবান পদ্ষদ্জাসনঃ | 
বহস্যমেতছে। দেবা; কন্তাচিনোদিতৎ পুরা । 

লোচন, দেবগণকে শি গন্থীর বাক্যে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ৩৬ 

হে ভিদিবণিবাসিগণ ! তোমরা সকলে 
মিলিত হইয়। কি নিমিত্ত আগমন করিগাছ ? 
(তামাদিগের যে কাধ্য আমার কর্তব্য হইবে, 
তাহা সত্বরই বিজ্ঞাপন কর। ৩৭ 

* জৈমিনি কহিলেন । ভ্রিদশগ্ণ, বিধাতার 
এই সাদর বাক্য শরবণে বিজ্বর হইয়া সকলেই 
ফহর্ষে ভগবান পিতামহকে প্রত্যুন্তর করি- 
লপেন। ৩৮ 

দেবগণ কহিতেছেন, 'আমরা ইতিপূর্বে 
মীলপব্ষতে যে নীলমণিময় ন্নেবের উপাসনা 
করিতাম, তিনি কি নিমিত্ত অস্তহিত হন? 
এইক্ষণে ৰা কি জন্ত ইন্দুহাম্ন ভুপতির 
যক্জাবসামে দারুরূপ-ধারণপুর্ধবক আবির্ভৃত 

| ৩৯ 

আমর! এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় 
আপনার পাদপন্ছজ আরাধনা করিতে এখানে 
আলিয়াছি; হেদেব! প্রসন হইয়া ইহার 
বৃস্তান্ত ব্ণন কক্ুন। ৪০ 

ত্রিদশবৃ্ধ কর্তৃক ভগবান পন্বজাসন 
এই প্রকারে জিন্্রাসিত হইয়া! কহিলেন, তে 

উত্কলখণ্মূ । 

সর্ব সমুদিত। যণ্থাদপৃচ্ছত চিরাগ্তা&। 
ততো বঃ কথয়িষ্যামি সুরাণাৎ গুহমুস্তমমূ ॥ ৪১ 
পুর্বে পরার্দে ভো দেবাঃ ক্ষেত্রং ভৎপুরুষোত্তমমূ 
নীলাশ্মবপুরাস্থায় ন তত্যাঞ্জ জনার্দন: ॥ ৪২ 
সাহ্গরতৎ মে দ্বিতীনুন্ত পরার্ঘধৎ সমুপস্থিতমূ। 
মনুঃ স্বায়ভুবো নাম শ্বেতবারাহকল্পকে। 
প্রবর্ততেহয়, লোকে বৈ প্রাতরদ্য দিনম্ত চ। 
দারুঘুর্তিরয়ৎ দেবে। ভুবনান1ং হি মধ্যমে ॥ ৪৩ 
মমাঁমুষঃ প্রমাণস্ত মানয়ন্ স্থান্ততে বিভুঃ। 
মমাত্ব! এষ ভগবান্ অহমেতমঃ সুরাহ । 
নাওয়োবিদাতে কিঞ্নিম্মিন স্থাবরজঙগমে ॥ ৪৪ 
| ক্ষীরোার্ণবমধ্যে তু শ্বেতদ্বীপে হি তল্পকে। 
যঃ শেতে যে।গনিদ্রাৎ তাং মানয়ন্ পুরুষে তমঃ। 

দেবগন ! এই গ্রোপনীয় বিষয় ইতিপূর্বে 
কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তবে 
তোমরা নিতান্ত সন্তোষ ও আগ্রহসহকারে 
জিজ্ঞান্ন হইয়া জুদীর্ঘ কাল উপস্থিত আছ, 
এই ভন্যই সুরগণেরও গুহতম বৃতান্ত বনি 
করিতেছি ৷ ৪১ 

হে দেবগণ ! ইতিপূর্বে আমার এক ' 
পরাদ্ধকাল ব্যাপিয়া সেই পুরুযোভম জেত্রে 
ভগবান্ জনন নীলকান্তমণিময় শগীর অব. 
লম্বনপূর্বক অবস্থান করেন। ৪২ 

সম্গতি আমার দ্বিতীয় পরাঞ্ধকাল 
উপস্থিত, অদ্যকার এই দিনের প্রাঙঃকালেঘু 
শ্বেতবরাহকলে স্বায়নূুব নামে মঙ্গ প্রবর্তিত 
হইয়াছেন । প্রভু জনার্দন এ প্রাতঃসময় 

। হইতে ভুবল-মধ্যে ভূলোকে দারুমুর্তিতেই অধি- 
 ষ্ঠিত হইয্নাছেন। ৪৩ 
| আমার পরমাযুর সীম!কাল পর্যন্ত এ 
৷ রূপেই প্রভু অবস্থান করিবেন। হে সুরগণ! 
ভগবান আমার আত্ম! এবং আমিও উহার 
আত্ম; এই স্থাবর-ছম-মধ্যে আমাদিগের 
উভয়ে কিছুতেই প্রতেদ বিদ্যমান নাই। ৪৪ 

বিলি জীরোদ-সমুদ্রমধো শ্বেতদীপরূপ 
শধ্যার লেই যোগনিজ। দেবীকে বছমানপুরঃজর 
আশ্রয় করত শয়ান হইয়া থাকেন, সেই পুরু 



ব্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ । 

স মূলং জগতামাদিত্তস্ত রোমাণি যানি বৈ। 
তানি কল্পক্রমস্থানি (১) শঙ্খচক্রকৃতানি বৈ॥ ৪৫ 

তন্মধ্যস্থে। হয়ং বৃক্ষ-্চৈত্্যাধিঠিতঃ পুরা । 
বয়মুৎপতিতঃ মিদ্ধে!ঃ সলিলে সারপৌরুষঃ.২)। 
ভোগান্ ভোকুং ত্রিলোকস্থান্ দারুবঞ্সজী জনার্দনঃ 
অনেকজন্মনাহজৈর্ভক্তিযোগেন ভাবিতঃ॥ ৪৭ 

ঘোরসংসারনাশার ময়। পুর্ধবং প্রযাচিতঃ | 

পুন:পুলঃ স্থপ্টিহানি-€৩) পালনোদ্ধিগ্নচেতস! ॥৪৮ 
অশেষকন্মনাশায় জগতাং সর্বমুক্তয়ে। 

ধারণাধ্যানযোগানাং ছুক্ষরাণাং বিনাপি সঃ। 
মোক্ষায় ভগবানাবিরভূব পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৯ 
প্রচ্ছন্নবপুরেতশ্তৈ তস্মান্নাস্ত বিচারয়ে। 
ধ্মিগ্রাহ প্রমাণেন যাদৃগ্দৃষ্টঃ স এব সঃ। 

যোত্তমই এই সচারাঁচর জগতের আদি 
কারণ, আর তাহার শরীর-প্রর্ট রোমরাজিই 
কল্সদ্রমস্থ ও শঙ্খচক্রাঞ্কিত। ৪৫ 

তন্ধধ্যে চৈতন্তের অধিষ্টানভুত সেই 
সারপৌরুষ-বৃঙ্ষটা অগ্রেই দিন্ধুদলিলে স্বয়ং 
উৎপতিত হইয়াছে । সেই জনার্দন ত্রিলোক- 
স্থিত সমুদয় ভোগ, সন্তোগ-বাসনায় দীরু- | 

' বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। উনি ব্ছ সহস্র 
জন্মে ভক্তিসহকারে চিন্তনীয় হন। ৪৬। ৪৭ 

আমি এই খোর সংসার বিনাশ-বাপনায় 
পুর্ব্বে তাহাকে প্রার্থন। করি, যে হেতু পুন্ঃপুনঃ 
সৃষ্টি ও হানি এবং পালনবিষয়ে নিতান্ত 
উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম ॥ ৪৮ 

জীবগণের অশেষ কর্ম বিনাশার্থে ও 
জগতের সাঁকল্য মুক্তি সম্পাদনার্থ ধ্যান ধারণ! 
প্রভৃতি সুহুক্ষর যোগ সকল ব্যতিরেকেও মোক্ষ 
প্রনান বাসনায় দেই পুরুষোত্তম ভগবান্ 
আবির্ভূত হইয়াছেন। ৪৯ 

তাহার এ গোপনীয় দারুময় ঘুর্ভির বিষয়ে 
বিতর্ক কর! উচিত নয়। ধিনি যে প্রকার 
ভাবে তীহাকে দর্শন করেন, ধঙ্ছিষ্ঠ লোকের 
গৃহীত প্রমাণাচুদারে ভিনি তাহার নিকট সেই | 

(১) মাখ্যাতি। 

(২) সম্যপুরুষঃ । (৩১ লীন। 

এ ৩৩ 

চতুর্বর্গ প্রদো দেবে! যো৷ যথা তৎ বিভাবয়েৎ 7৫ 
তদ্র্শনপরিক্ষীণ-পাপসজ্যাঃ ক্রমাড়ুবি। 
ভবস্তি নিশ্মলাত্বানঃ পুরুষা যুক্তিভাজনমূ ॥ ৫১ 

জৈমিনিরবাচ। 
এতক্ক্ত্! ততে। দেবা; পদ্যোনের্চোহমৃতমূ। 
তুষ্টাঃ সকিসতয়ামানুঃ প্রহষ্টেনাস্তরা ত্বনা। 
অচিরস্থায়ি দেবত্বৎ বিহায়ৈতডুবহ গতাঃ। 
(অ)তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দেবমারাধ্যামঃ স্থুমত্যতাঃ | 
হর্ধসংফুল্লন্য়নান্ হুরান্ দৃষ্টা। পিতামহঃ। 
ইন্জছামানুগ্রহায় ষঃ প্রকাশ গতঃ প্রভুঃ॥ ৫৩ 
যা যাত্রা! প্রতিমাদ-( তব) স্ত স্বয়ম্বে বদিষ্যতি। 
বরান্ প্রদাস্থতি বহুন্ ভগবান্ ভক্তবৎমলঃ ৫৪ 

প্র।সাদমিন্রদযম্ত প্রতিষ্ঠাপরিতুৎ বিভুমু। 
অহঞ্চাপি গমিধ্যামি যুষুৎ তত্র প্রয়াত বৈ? ৫৫ 

প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়৷ ধশ্ন অথ কাম মোক্ষ 
ইহার অন্যতমটী ব। যুগ্পপৎই (যে যাহা 
কামন। করে বা চিন্তা করে তাহাই ) দান 
করেন। তাহার দর্শনে ক্রমশঃ ক্ীণপাপ 
হইয়! জীবগণ ভূম্গুলে নিশ্খলাতমা ও পরিশেষে 
মুক্তিভাজন হইয়। থাকে। ৫০। ৫৯ 

জৈমিনি কহিলেন, দেবগণ, পদ্যোনির 
এই অনৃতায়মান বাক্য শ্রবণে সন্ত হইয়া 
হুষ্টান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
আমরা আজ অবধি এই অচিরস্থায়ি দেবতৃপ্ 
পরিত্যাগপুর্রবক ভুলোকে যাই ,এবং দেই 
ক্ষেত্রোভমে দেবোত্তমকে সংযতচিত্তে আরাধনা 
করি। ৫২ 

পিতামহ দবগণকে হর্বসংনুক্পলোচনে 
সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, ধিনি ইঞ্জদ্যুযের প্রতি 
অনুগ্রাহার্থ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহার ধে 
প্রতিমাসীর় যাত্রোংসব, তাহা তিনি স্বপ্নংই 
বলিয়া দিবেন। আবও সেই ভক্ত-বৎসল 
ভগবান্ বছততর বরপ্রর্ধানও করিবেন। ৫৩1৫৪ 

ইন্সছ্যমের প্রাসাদে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা 
করিবার ভহ্য আমিও যাইব; ভোমরা তথায় 
গমন কর। ৫৫ 



১৩৪ 

ইন্স ছয়ে হগ্রতো যাতু প্রতিষ্ঠাবস্তসম্ত তৌ। 
স্ায়ানুত্র ভবত যুগ্ুং ক্ষীণাধিকারিণঃ ॥ ৫৬ | 
মন্বস্তরং ব্যতীতৎ বৈ প্রথম সাম্প্রশুং পুরা । 
ইন্দছ্যুয়েন সহিতাস্তত্র গত! হুরোত্তমাহ। 
প্রাণাদপ্রতিমানাণ বিধাতুৎ ন্বামামন্ত “ব॥ ৫৭ 
তম্মাৎ সভভৃতসম্তারানসহায়োহধুন। হাসৌ। 
অস্ত সম্ভতিসম্বন্ধম্মরণৎ নাপি ভুতলে ॥ ৫৮ 
মদবাজ্ঞয়া পগ্মনিধিঃ সহ যাস্তাতি ভূতলং । 
প্রতিষ্ায্সৈ ভগবতঃ সম্পত্যে জর্দবস্থনঃ॥ ৫৯ 
ইজহায়োহপি হট দৃষ্ট। ব্রঙ্গীৎ শ্রিয়ং দবিজাঃ 
মহদাশ্চ্ধ্য দম্পন্নঃ প্রণিপত্য জগদৃগুরুমূ। 
তদদাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা দেবৈঃ ক্ষীণাধিকারিভিঃ। 

আগাম ভূবং বিপ্রা বিধিনা চানুমোনিতঃ ॥ ৬০ | 
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে ত্রয়োবিংশোহধ্যায় ॥ | 

| 

ইন্জছ্যম প্রতিষ্ঠার বন্তসন্তার আয়োজনার্থ 
অগ্রেই যাউন। তোমর1 এই ক্ষণে স্ব স্ব 
অধিকার ছাড়িয়। তথায় গমন করত নুপবরের 
সহায় হও। ৫৬ 

স্গ্রতি প্রথম মধস্তর গত হইয়াছে ; 
তন্নিমিত্ত এই রাজারই প্র প্রাসাঞ্ধ ও প্রতিমা । 
ইহা বিশেষ নিশ্চয়ের জন্য জুরোত্তমেরা রাজার 
সহিত সে স্থানে পুর্বে গমন কক্ষুন। ৫৭ 

রাজার সম্ভতির সন্বন্ধের স্মরণ মাত্রও নাই, 
তঙ্চগ্য এক্ষণ রাজ। সহাপ্হীন ; অতএ 
তোমরা প্রতিষ্ঠার দ্রব্য আয়োজন কর। ৫৮ 

আমার অনুম্তিক্রমে পদ্নিধিও ভগব- 
নের প্রতিষ্ঠায় সকল বন্ সম্পত্তি সম্পাদনা 
ভোমাদের সহিত যাইষেন। ৫৯ 

হে দ্বিজগণ! ইল্সছায়ও দেববর ত্রঙ্গীর 
এই প্রকার আধিপত্য সন্দর্শনে হট ও অত্যা- 
্চধ্যবিশিষ্ট এবং তৎবর্তৃক অনুমোদিত হইয়া 
জদৃগুরুকে প্রশণিপাতপুন্ধক তাহার আজ্ঞাবাক্য 
শিরোধার্ধা করত ক্ষীণাধিকারী দেবগণের সহিত 
ভূলোকে আগমন করিলেন। ৬০ 

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ু। 

এ 

উত্কলখণগুমৃ। 

চতুবিবৎশোহধ্যায়ঃ 

জৈমিন্রিবাচ। 
আগত্য চ জগন্ন।থং চিরাদুৎকণ্ঠমানসঃ | 
দণ্ডবৎ প্রণনামলৌ ঘনরোমাঞ্চকঞুকঃ॥ ১ 
নমে। ব্র্মপ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 
প্রণতাপ্তিবিনাশায় চতুর্ধর্গৈকহেতবে। 
হিরণ্যগ্ভপুরুষপ্রধানাব্যকরূপিণে। 
ও নংমা বানুণেবায় শুদ্ধজ্ঞানন্বরূপিণে ॥ ২ 
ইত্যাচ্চরন্ স্ততিং ভূপঃ সানন্দা শ্রুবিলোচনঃ। 
প্রদক্ষিণৎ পুনঃ কুর্্ধন্ ননাম চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩ 
ততোহন্যদেবতা যা বৈ তক্রাগচ্ছনুদা বি তাঃ। 
তুটুসুঃ প্রণতা৷ দেবং কৃতাঞ্জলিপুট। মুদা ॥ ৪ 

দেবা উচুঃ। 
সহঅশীষাঃ পুরুষঃ সহআক্ষ; সহস্রপাৎ। 
স ভূমি সর্দ্বতে ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদশান্ুলমূ ॥ ৫ 

জোমনি কহিতেছেন। ইন্্রছায় চির, 
কালের পর উতৎকষ্ঠিত-চিভে আগত হইয়৷ 

রোমাঞ্চিত কলেবরে জগনাথ দেবকে দণ্ডষং 

| প্রণাম করিলেন। ১ 

যিনি ব্র্গণারেব ও গোব্র/ণের হিত, 
কারা, যিনি প্রণ্তজনের অশুভবিনাশক ও 
চতু্গলাভের একমাত্র নিদধান, যিনি হিরণা. 
গভপুকুষপ্রধান ও অব্যক্তরূপী এবং বিশুদ্ধ 

জ্ঞানমূর্তি, সেই বানুক্েবকে প্রণাম করি । ২ 
ভূপতি এই প্রকার বহুবিধ স্ততিবাকা 

উচ্চারণপুর্বক আনন্দাশ্রলোচনে প্রদিণ 
করিয়া প্রায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। ৩ । 

অনন্তর অন্তান্ত মেই সকল দেবগণ: 
তথায় উপস্থিত হইয়। হর্ধনহকারে কৃতাঞজলি+৯ 
পুটে নণভাবে দেবকে স্তব করিতে লাগি' 
লেন ।5 

ধাহার সহজ মস্তক, সহত্র ছ্ৰানেক্িয, 
সহত্ঞ কশ্েজ্রিয়, সেই নিধিল-পাধিব-দেহব্যাগ 

| পরমাত্মা পুরুষ নাভির উদ্ধাভাগে, দশ অনি 



চতুরিরবিশোহধ্যায়ঃ। ১৩৫ 

ঘ পুমান্ পরমৎ ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শীয়তে। চরাচরাঃ সর্বভাবাস্বতত এব হি জজ্ঞিরে ॥ ১২ 
ভুতং ভব্যৎ ভবিষ্যঞ্চ সব্ধ্ষৎ পুরুষ এব তৎ॥ ৬ তৃমেব ভ্রগতাংনাধস্মেব পরিপালকঃ। 
এতাবানস্ত মহিম! জায়ানেষ পুমান্ প্রভুঃ। উগ্ররূপশ্চ সংহর্তী ত্বমেব পরমেশ্বর ॥ ১৩ 
পার্দোহস্ত বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥৭ তৃমেৰ বজ্জে। যজ্ঞাংশত্বৎ যজ্ঞেশঃ পরাৎপরঃ। 
ছন্দাৎদি জজ্জিরে ত্বস্তস্ততে। যজ্ঞপুম!নপি। শব্গব্রহ্ধ পরৎ তং হি শব্রক্ষামি বিখ্বরাট ॥ ১৪ 

তুত্বোহস্ত।শ্চ ব্যজায়ন্ত গাবে। মেষাদয়ন্ত্রথ! ॥ ৮ শ্বরাট সটু জগন্নাথ বিড়ার্সি জগত্পতে। 
্রাহ্মণা মুখতো৷ জাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব। অধশ্চোর্ধাক্চ তির্ধাক তং তৃয়া ব্যাপ্ত জগন্ময় ॥১৫ 
বিশস্তবোরুজাঃ পদ্1ৎ তথা শুদ্রাঃ মমাগতাঃ॥৯ | প্রাপগুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং য্জস্তশ্চ যাজ্জিকাঃ ॥ 

মনশ্চন্মাজাতশ্চন্ুষন্তে দিবাকরঃ।  ভোজ্যং ভোক্তা হবিহ্োতা হবনং তং ফলপ্রদঃ১৬ 
কর্ণাভ্যাৎ শ্বলনঃ প্রাণৈর্জিহ্বায়। হব্যবাড়পি 7১০ সমস্ত কর্মভোক্ত। তং র্বব কর্ম/ত্বকঃ প্রভে। ৷ 
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ মূর্দন্তে সমবর্তত। . সর্ববকর্ম্মোপকরণৎ সর্ব্বকর্্মফল প্রদঃ | ১৭ 
পাদ্দাভ্যাং তে ধর। জাতা। দিশশ্চান্টো। শ্তেরগতাঃ কর্মপ্রেরয়িত। তৃৎ হি ধন্মকা মার্থসিদ্ধিদঃ | 
সপ্তাসন্ পরিধয়স্ত্ত্ত একবিংশৎসমিচ্চ বৈ। ত্বামৃতে মুক্তদঃ কোহন্তে। হৃধীকেশ নঝোহস্ত তে 

নমোহস্তবনস্তায় সহঅমুর্তয়ে, 

সহঅপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে। 
স্থান অতিক্রমণপুর্ঘক অর্থাৎ হৃদয়পদ্বমধ্যে 
বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই ,হইয়াছিল, একবিংশতি ছন্দ আপনার সমিধ 
পরুমপুকুষ, পরমাত্ম। পর্রচ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। এই চন্লাচরাত্মক নিখিল জগৎই 
হইয়া থাকেন। তিনি ভূত) ভবিষ্যৎ, বর্তমান অপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে 
কালব্রয়গেচর । এইরূপ সর্ধবদেশ সর্র্বকাল, পরমেশ্বর ! আপনিই জগতের নাথ, আপনিই 
ব্যাপিতা উহার মহিমা, এই কারণে ঘেই জগতের পালনকর্তী এবং আপনিই ইহার 
₹ সর্ধজেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিখিল পঞ্চভৃত স্হহর্তী হইয়া উগ্রঘুর্তি ধারণ করেন। আপনি 

ইহার একপাদ, ঝক্, যভুঃ, সাম এই বেদত্রক্প স্বপ্রকাশ, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশ, 
ইস্থার অপর তিন পাদ। ইহার সেই পাদ. আপনিই পরাৎ্পর যজ্বেশ্বর, আপনিই পরম 
হর্াত্বক কূর্ধ্যরূণ হ্বর্গে মুক্তিদ্বার-শ্বরূপ। হে শকক্র্দ, আপনিই বিশ্বপ্রকাশ ব্রক্গশ্বরূপ 
দেব! আপনি সেই সর্বনিয়স্ত। পরমাত্ব- পআট্, হে জগন্ময়! আপনিই অধ উদ্ধা ও 
স্বরূপ; আপন! হইতে ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তির্ধযকৃপ্রর্দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। 
আপন! হইতে ধঙ্ঞপুকষের উৎপত্তি, আপনা যাজ্জিকগণ আপুনার উপাপনা করিয়াই পরম 
হইতে অশ্ব, গে, মেষার্দি উৎপন্ন হইয়ছে। স্থান প্রাপ্ত হয়। : আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা, 
আপনার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহু হইতে আপনিই হবি, হোতা ও মল প্রদ হোমন্বরূপ ; 
ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ্দ হইতে হেপ্রভে! আপনিই সমস্ত কর্মের ভোক্তা, 
শৃদ্র উৎপন হইয়াছে। আপনার মন হইতে | এবং সমস্ত কর্স্বরূপ ; আপনি নিখিল কর্মের 
চজের উৎপত্তি, এবং চক্ষু হইতে হৃর্ধা, ! উপকরণ, আপাঁন নিখিল কম্ধের ফলপ্রদ; 
কর্ণযুগ্লল হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, প্রিহ্ব৷ ; আপনিই দকলকে কণ্মে নিদ্দোগ করিয়া 
হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক | থাকেন, আপনিই ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি" 
হইতে স্বর্গ. পদ্দযুগল হইতে পৃথিবী, কর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন; হে হ্ধীকেশ! 
হইতে অষ্টদ্দিকের উৎপত্তি হইয়্াছে। | আপনি ব্যতীত আর কে মুক্তি প্রদান করিতে 
আপনি বজ্ঞপুরুষরূণে প্রাচুর্ভৃত হইলে সপ্ত | পারে? ৫--১৮। 

সমু আপনার পরিধি (বজ্ঞভুমি বেইদদ্রব্য) | সেই অনন্ত ও সহত্রমুর্তি সহজ পান, 

০ পশলা পপ পাল 
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সহত্রনায়ে পুরুষায় শস্বতে। 
সহত্রকোটিযুগধারিপে নমঃ ॥ ১৯ 

বয় চাতাধিকা রাই প্রপন্নাঃ শরণৎ প্রভো। 
ত্রাহি নঃ পুগুরী কক্ষ অগভীনাং গতির্ভব ॥ ২০ 
সংসারপত্তষ্তৈকো জন্তোত্বৎ শরণৎ প্রভো 
তবহহৃষ্টৌ ত্বাৃশোনাস্তি যোদ্রীনপরিপালকঃ 7২১ 
দীনানাথৈকশরণৎ পিতা তং জগতঃ প্রভো। | 
পাত। পোষ্ট। তৃমেবেশ সন্াপছ্ছিনিবারকঃ ॥ ২২ 

ত্রাহি বিষে অগন্াথ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর 
ত্বামৃতে কমলাকান্ত কঃ শক্তঃ পরিরক্ষণে । ২৩ 
অন্তর্ধামিননমন্তেহস্থা সর্বতেজোনিধে নমঃ ॥ ২৪ 
ইতি ব্বস্তপ্তে দেব'ঃ প্রণিপত্য পু নঃপুনঃ। 
ইলছায়েন সহিতা৷ বহির্ভূ ছিজোত্তমাঃ। 

সহম্র চক্ষু ও শির এবং উরু ও বাহুধারী, 
সহত্র নামধেয়, শাশ্বত পুরুষ, সেই সহজকোটি 
যুগধারী পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি। 

প্রভো! আমর! অধিকার হইতে চ্যুত 
হইয়া আপনার শরমাপন্ন হইয়াছি; হে 
পুণুরীকাক্ষ! আমরা অগত, আপনিই 
অমাদের একমাত্র গতি, আপনি আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। হে প্রভো ! আপনিই, সংসার- 
সাগরে পতিত-জীবের একমাত্র আশ্রয়ম্বরূপ; 
আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার তুল্য দীন- 
পালক আর কেহই নাই। আপনি দীন 
অনাধ ব্যক্তিদ্নিগের একমাত্র আশ্রয়, প্রভে ৷! 
আপনিই জগতের পিতা, হে ঈশ্বর ! আপনি 
জগতের রক্ষাকর্ত। ও প্রতিপালনকর্তী; 
আপনি সকল আপদের নিশারক, হে বিষে! 
হে জঙগগনাথ।! আমাদ্গকে রক্ষ। করুন। 
হে পরমেশ্বর! হে ক্মলাকাস্ত! আপন! 
ব্যতিরেকে আব কে আমাদের বক্ষ। করিতে 
সম্থথ হইবে? হে অন্তরধীমিন (| আপনি নিখিল 
ডের আংর-্বরপ, জাপনাকে নমাস্থর 

* করি। ২২৪ । 
হে ছিজগণ! দ্বেংগণ ইত্যাকার বহুপ্রকার 

স্তষ করিয়া! পু্ঃপুন: প্রণিসাতপুর্মক ইন্সা- 
ছায়ের সহিত থা হইতে বহির্গত হইলেন 

উৎকলখগ্্ 

ক্ষেত্রং শ্রীনরদিংহন্ত গ্ব। ৬ৎ প্রনিপত্য চ1 
নমস্কৃত্য পরাৎ ভক্তিং কৃত্থাভ্যর্চ নৃকেশরিমূ ॥২৫ 
নীলাচলাদ্রেঃ শিখরৎ ঘত্ত্ প্রা দউত্তমঃ। 
জগু্তে পদ্রনিধিন। সার্দীধ সত্তর কাম্যয়া(১)॥ ২৬ 
দৃশুত্তে মহাপ্রাংশুৎ ব্যাপ্তৎ গগনমগ্ডলে। 
উত্তিষ্টস্তৎ বিদ্ধ্যগিরিং রোদুং ভানোর্গতিৎ কিমু 
ব্যাপুবানৎ দিণঃ সর্্বা বিচিত্রঘটনোজ্ভ্বলমূ। 
বহুকালে ব্যতিক্রান্তে(২) মু্রীভঙ্গিবিচিত্রিতমু।২৮ 
২ দৃষ্ট। চিস্তয়মান ইন্জর্যু্ঈ। স বৈষ্ণবঃ। 

ঘটিভার্দে (৩) ময়া যাতৎ সত্যলোকমিতঃপুর| | 
(হু) অচিরা দবাষ্টপথগঃ পূর্ণ; প্রাসাদ উত্তমঃ॥২৯ 
অনুগ্রহাদ্ধৈ দেবস্ত নাত্র মানুষপৌরুষমূ। 
মন্বস্তরপমাপ্তিঃ ₹ু সৃর্ধযচন্দেল্গরোধিক1। 

এবং ক্ষেত্রধামে যাইয়া নরপিংহকে প্রণিপাত- 
পূর্বক নমস্কার ও পরম! ভক্তিঘহকারে অভ্য* 
চ্চন! করিলেন । ২৫ 

অনন্তর নীলপর্বতের শিখররদশে যে 
স্থলে দেবোক্তমের উত্তম প্রাসাদটি নির্মিত 
রহিয়াছে, তথায় ভ্রব্যসত্তার প্রস্তুত করিবার 
জন্য পদ্ুনিধির সহিত গমন করিলেন । ২৬ 

যাইয়া দেখিলেন, প্রা্াদটি এতারদুশ উন্নত 
যে গগনমণ্ডল ভেদ করিতেছে। বিতর্ক 
করিলেন যে,ভাস্করের গভিরোধ নিমিত্ত বিদ্ধ্য. 
পর্ব্বত কি উন্নত হইতেছে !। ২৭ 

আরও সমুদয় দিক্ ব্যাপিয়৷ অবস্থিত সেই 
বিভিন্নচিত্রশোভিত প্রাসাদ ছুধহুকাল হইলেও 
নুশ্রীর ভঙগী বিস্তার করিতেছে । ২৮ 

বিমুবপরায়ণ ইন্জছাম ঈদৃশ অবিকৃত তৎকৃত 
প্রানাদ দেখি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি 
ইতিপূর্বে যখন সত্যলোকে গমন করি, তখনও 
ইস হুত্ঘটিত্ত হইবার অন্ধাবশেষ থাকে। এই 
ক্ষণে যে ইহ সহস৷ উত্তমরূপে সম্পূর্ণ হইল, 
তাহ] কেবল দেবের অনুগ্রহ, মানুষের পৌরুষ. 
সাধ্য নহে। মন্বস্তর-ঘটন|য় চত্ত্রহূর্যো ইজ্জও 

(১) কারণ।ৎ। 

(২) ত্রান্তস্বস্তি। (৩) খটনা। 



একবিংশোহধ্যায়ঃ | 

তথাপি ভিষ্ঠতে চায়ৎ প্রান হোষ চুর্লভঃ ৪৩০ 
বল্মীকসদৃশা হোতে প্রাসাদ মানুষৈঃ কৃতাঃ। 
শীর্যস্তি রোহণৈর্ব ক্ষৈরল্পকালগতায়ুষঃ | 
মদনুতক্রোশবুদ্ধ্যা তু রক্ষিতং ভবনং হবেঃ ॥ ৩১ 
তত্রস্থান্ স সহায়ান বৈ জগাদ প্রশ্রয়, বচঃ। 
জানীত জগদীশস্ত প্রামাদৎ কারিতৎ ময়! । 
আর্বির্ধিভূব ভগবান দারুরূপবপুঃ স্বয়মূ॥ ৩২ 
ত্দান্তরীক্ষগ। ব।ণী মামুবাচাশরীরিণী । 
সহত্রপানিনমিতং নীলাদ্রেঃ শিধরোপরি । 
প্রাসাদৎ কারয়েতি স্থিতয়ে জগীশিতুঃ॥ ৩৩ 
এতৎ প্রতিষ্ঠানবিধো নয়ুমত্রাগমিষ্যতি | 
পরযোনিঃ স্বয়ং সার্ধং সিদ্ধব্রক্ষধিপৈবতৈঃ। 
তাত্র ক্রি়তে কো সম্তারে। জ্ঞা়তে কথম্। 

১৩৭ 

দেবা উচুঃ। 
ন জানীমে বয়মণি বেত্যম্মাকৎ গুরো%2। 
ইদ্দানীং ন বচোহম্মাকৎ স হি স্বর্গপুয়োহিতঃ॥ 

পদ্মনিধিরুবাচ। 
ম্মামিন্ বিধ্রেনুজ্ঞ,নাদাগতোহুস্মি তয় সহ। 
কর্তব্যৎ কিং মক়্া চাত্র কিংবা বন্ত প্রদীয়তে*৩৬ 

জৈমিনিরুযাচ। 

ইতি লাঃহা)লপ্যমানানাং নারদঃ পুরতঃ স্থিতঃ। 
ব্রহ্মনা প্রেরিতঃ পুর্ব সর্বশান্্রবিশারদঃ | ৩৭ 
সর্বসন্তারবস্তু'নি যথাশাস্্ং মুনে কুরু। 
সম্পাদয়িষ্যতি তব শাপনাৎ পদ্মকোনিধিঃ ॥ ৩৮ 
তং দৃষ্টা! তে মু যুক্ত। উত্তনুত্র্ণঃ হুতমৃ। 
ষড়ঘৈয: পুজয়া ত্ত পুজাচক্রে নৃপোমঃ। 

ইত্যুক্তবস্তং তে প্রোচুর্দেব। ভগ্াধিকারিণঃ ॥ ৩৪ | প্রণেমুস্তেহপি তং দেবা মনুষাকারধারিণঃ। 

বিলীন হয়। তথাপি এই ছুর্লভ প্রামাদটি 
কেবল রহিয়াছে । ২৯। ৩, 

এই সকল বল্মীক সদৃশ প্রামাদও ত 
মনুষাকৃত , উপরিভাগে বৃক্ষা্দি উৎপন্ন হওয়ায় 
উহার শীর্ণ হইয়া গ্রিগ্জাছে, উহাদের স্থিতিকাল 
অতি অন্প, তবে ভগবান্ আমার প্রতি অনুগ্রহ- 

পুর্বক তাহার নিজ-নিকেতন রক্ষা করিয়া- 
ছেন। ৩১ 

ইন্ত্যুয় তত্রস্থিত সাহাধ্যকারি-ব্যক্তিদ্বিগকে 
প্রশ্রয-বচনে কহিতে লাগিলেন, তোমরা জান 
যে, জগদীশ্বরের প্রাসাদ আমি প্রস্তুত করিয়া- 

ছিলাম; ভগবান স্বয়ংই দারুন্ূপ-শরীরে 
আব্র্ূত হই ইয়ছেন। ৩২ 

তৎকালে আকাশবণী আমাকে কহেন যে, 
জগদ্ধাশ্বরের বাদ-নিমিত্ত নীল পর্বতের শিখর- 
ভাগে সহজতর হস্ত-পরিমিত একটি প্রানাদ 
প্রন্তত করাও। উহাতে দেববরের প্রতিষ্ঠ। 
নিমিত্ত পদ্বযোনি শ্বয়ংই দিদ্ধ, ব্রহ্মবি ও দৈবত- 
গণের সহিত আগমন করিবেন; অতএব হে 

সুরগণ ! এই হণে কি প্রকার জরব্য-সস্তার 
প্রচ্থত করা উচিত এবং তাহা কি প্রকারেই | 
ব৷ জান! যাইতে পারে ? এই কথ! শ্রবণ করিয়া ং বি 
ভগ্রাধিকারিদেবগণ কহিতেছেন। ৩৩1 ৩৪ 

রাজন! আমর] তাহার ত কিছুই জানি 
ন]! আমাদের সেই শুরুর গুরু বৃহস্পতিই 
এ সকল জানেন) যে হেতু তিনিই আমাধের 
স্বগীয় পুরোহিত ; অভ এব এইক্ষণকার বাক্য 
আমাদের বক্তব্য নহে । ৩৫ 

(ইত্যবমরে) পদ্বনিধি কহিতেছেন। 
হে ম্বামিন! আমি বিবির অনুমতিক্রমে 
অপনার সহিত আগমন করিয়াছি। এই 
ক্ষণে আমার কি করিতে হইবে অথবা কি কি 
বন্ত দিতে হইবে তাহা বলুন। ৩৬ 

জৈমিনি কহিতেছেন। ব্রহ্ম! পূর্বেই 
৷ সর্কশাস্কবিশার্দ নারদকে প্রেরণ করিয়াছেন। 

এইক্ষণে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে 
ইত্যবসরে তিনি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৩৭ 

. * নরপতি তাহাকে কহিলেন, মুনে! আপনি 
এইক্ষণে দেবপ্রতিষ্ঠোপযোগী সমুদয় ড্রব্যসতার 
সম্পন্ন করুন। আপনার অনুমতিক্রেমে পদ্ঘ- 
নিধিই সকল সম্পান করিবেন। ৩৮ 

- দেবগণ তাহাকে দেখিয়। সন্তষ্টচিতে উত্থান 
করিয়া সম্মান করিলেন, হৃপোত্তম ফড়র্-ঘটিত 
পুজ। দ্বারা অচ্চনা করিলেন । মনুষ্যাকারধারী 

তাহাকে প্রণাম করিদেন, ইঞ্জদুন্স 

* গ্রৃতীক্ষ্যতে। 



১৪৩ 

ধথাবদৃগদতে|(১) যেন জানীমে। বিধিবিস্তরমূ (১৯ 
জৈমিনিরুবাচ। 

ষথ৷ প্রতিষ্ঠিতত্তেন গারদেন মহাত্জুন।। 
তচ্থো বদিষ্যামি বিধিৎ যথাদৃষ্টৎ পুরী মায়! ॥ ২০ 
রখস্তেশানদিগ্ভাগে শালাৎ কৃত হুনির্্লামূ । 
তন্মধো মগুডলং কৃত! বেদীন্তত্র হথশোভনামূ ॥ ২১ 

চতুরআং চতুর্ত মিতাৎ হস্তোদ্িতাৎ ঘিজাঃ ॥২২ 
প্রতিষ্টাপুর্ববদিবনে রাত্রাবুত্তরতঃ শুভে। 

হুমুহূরজে স্বত্ভিবাচ্যা কারয়েদসুরাপ্মূ ॥ ২৩ 
রাত্রৌ চ (২) দেবতাভ্যশ্চ বলিং দৃত্বা যথাবিধি। 
প্রাতস্ততে। বের্দিকায়াৎ মধ্যে মগুলমালিখেৎ /ং 

পদ্দাং ব৷ স্বস্তিকৎ বাপি কুত্তৎ তত্র নিধায় চ। 

পঞ্চদ্রমকষায়্ তন্মধ্যে পুরয়েছ সুধী ॥ ২৫ 

প্রকার বিধিবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা 
লবিস্তর যথ।বৎ বর্ণন করুন। ৯১৯ 

জৈমিনি কহিতেত্েন। হে'মুনিগণ ! পুর্ব্ঘ- 
কালে মহাত্ম। নারদ যে প্রকারে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন এবং আমি তাহ| যেরূপে দর্শন 
করিয়াছিলাম, তাহা তোমাণের নিকট ব্যক্ত 
করিতেছি। ও 

রথের ঈশান কোণে সুনির্খল গৃহ নির্মাণ 
করিবে; এবং তন্মধ্যে বেদী প্রস্তত করত 
তাহাতে মণ্ডল করিবে। এ বেদী সমচতুরজ 
চতুর্ৃস্ত পরিমিত আয়ত ও হ্তিকপ্রমাণ 
উদ্ভিত হইবে। প্রতষ্ঠার পুর্ব্ব-দিবশীয় 
রাত্রিণেষে শুভমুহূর্তে ব্বস্তিব চনপুর্ব্বক উহাতে 
অন্থুরার্পণ করিবে। ২১--২৩ 

রাত্রিতে যথা-বিধানে দেবতািগকে 
পুজোপহারপ্রধান করত পর দিন প্রাতঃকালে 
উল্লিধিত বেদীমধ্যে সর্দাতোভদ্রে মণ্ডল অথব! 
তন্মধ্যে পদ্ম নিম্াণ কিংব। তগ্ডল স্থাপন করিয়া 
তাহাতে পুর্ণকুন্ত স্থাপন করিয়৷ পঞ্চকযার ও 
গঙগাদিপুণ্যতীর্থেদক দ্বারা এ কত্ত পুর্ণ 
করিবেক। ২৪1২ ৫। 

(১ যথাবহদনে। 

(২) স্াত্রিংশদ। 

উতৎ্কলখগুম্। 

গঙগাদিপুণ্যাতোয়ানি পল্পবাঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ 
সর্ববগন্ধান্ পঞ্চরত্-পর্ব্ধৌষধিগণাংস্তথ| | 
আপুরয়িতব! বিধিনা চাচ্যঃ প্রাুধঃ শুচিং। 
বিষুতু ম্মরন্ পঞ্চগব্যৎ পশ্চাদপি প্রপুরয়েৎ ॥২৬ 
ছুকুলবেষ্টিতং কণ্ঠে মাল্যৈর্গ দ্ৈঃ ু শোতনমূ। 
ফলপল্লবসংযুক্তৎ কৃতকৌতুকমর্জলমূ ॥ ২ 
পুজয়েৎ তত্র দেবেশং নরলিংহমনাময়মূ। 

| মন্্ররাজেন বিধিবহুপচারৈস্তথ! দ্বিজাঃ ॥২৮ 
প্রার্থসিতু। প্রপীদাথ তশ্মিন্নাবাহ্য ভৎ হরিমৃ। 

বাহ্যোপচানৈবিধিবৎ পৃজয়েছিধিবদ্দিজাঃ ॥ ২৯ 
বারব্যাৎ তশ্ত কুত্তস্ত স্মিদাজ্যচরুৎ তথা। 
আষ্টোত্তরমহঅন্থ জুহুয়াদিধিবদৃগুরু; ॥ ৩১ 
সম্পাতান্ পাতয়েতত্র কুম্তমধ্যে তদস্ততঃ। 
রথং হুশে।ভনং কৃত্বা পত্াকাবন্ত্রমাল্যকৈ?। 
সর্ব্্ৎ সেচয়েহ তগ্ঠ গন্ধচন্দনবারিণা ॥ ৩১ 

পাপ পপ সপ শা পা 
স্পা? পাশিসপপপীপপিসপ পপ পা পপি 

অনস্তর পৰ্চপল্পব, অপ্তমৃত্তিকা, সমুদয় 
বিহিত গন্ধদ্রব্য, পঞ্চরত্ব ও সর্ব্বৌধধিগণ ছারা 
উহ1। পবিপুর্ণ করিবে। অঞ্ঃপর আচার্য 
বিশু ম্মরণপুর্র্বক শুচি হইয়া উহ! পঞ্চগব্যে 
প্রপুরিত করিয়। এ কুত্তের গলদেশে বস্ত্র বেন 
পূর্বক তচুপরি ফল স্থাপন ও গন্ধ-মাল্যা্ি 
স্বারা উহাকে সুশোভিত করিবেন, পরিশেষে 
উতৎ্সব-সহকারে উহার মঙ্গল|চার করি- 
বেন। ২৬.২৭ 

হে ছবিজগণ! অনাময় দেবদেব নরমিংহ- 
দেবকে তদীয় প্রধান মন্ত্র হার। বছবিধ উপচার- 
যোগে যথাবিধি পুঁজ করিতে হইবে। ২৮ 

হে দ্বিজগণ! প্রথমতঃ প্রসন্নতা প্রার্থন। 
করিয়া তাহাতে আবাহন, অনস্তর মানস ও বাহা- 
উপচার-যোগে উল্লিখিত পুজ। করিতে হয়। ২৯ 

পরিশেষে কুত্তের বাযুকোণে সমিধ আজ্য 
ও চক্ুঘ্বারা হোতা বিধিবৎ অষ্টরোত্তর-সহজ 
হোম করিবেন।৩* 

তাস্তে কুত্তমধ্যে সম্পাত-পাত করিয়া 
পতাকা) বস্তু ও মালার রথ হুসজ্জিত 
করিবে এবং গন্ধচন্দনবারি ছারা! বুধের সর্ববাঙ্গ 
সেঃ করিতে হইবে। ৩১ 



পঞ্চবিৎশোধ্ধ্যায়ঃ | 

ধূপয়েৎ কালাগুরূণা৷ শঙ্খকাহলনিম্বনৈঃ। ৩২ 
ধ্বজৎ তস্ত নৃমিংহস্ক প্রতিষ্ঠাপ্য সমীরিপমূ। 
পুজযিতব! বিধানেন রক্তত্রগ্গন্ধমাল্যকৈ£। 
ইমৎ মন্ত্র সমুচ্চ।ধ্য হৃপণধ প্রার্থয়েম্ততঃ ॥ ৩৩ 
যো বিশ্বপ্রাণহেতুন্তনুরপি চ হবেরধানকেতুম্বরূপঃ 
যং সবিত্ত্েব সদ; স্বযমুরগব্ধূবর্গগর্ভাঃ পতাস্তি। 

চঞ্চচ্চক্টোরুতুণুব্রটিতফণি- 
বসারক্তমাৎমান্থিতান্তমূ। 
বন্দে চ্ছন্দে ময়স্তং 
খগপতিমমলৎ স্বর্ণবর্ণৎ জুপর্ণমূ ॥ ৩৪ 

্্মঘোষৈঃ শঙখনধৈর্নানাবাদ্য বি স্তরৈঃ। 
রধমৃদ্স্থাপয়েন্তং পৌরুষং হক্ত-* মুচ্চরন্ ॥৩৫ 
তঙ্তোপরিষ্টাভতৎ কুস্তৎ সমস্তাৎ গ্লাবয়ন্ রথৎ। 

শঙ্খ ও কাহল-বা'যযে গে কালাগুক্কর ধূপ 
দ্বারা ধূপিত করিবে । ৩২ 

অনস্তর নুদিংছের সম্যগৃ্গমনশীল ধ্বঞ্জ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্তবর্ণ-মাল/য ও গন্ধ-মালা 
দ্বারা পুজা করত এই মন্ত্র উচ্চারণপু্ঘক 
সুপর্ণের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ৩৩ . 

ধিলি এই বিশ্বপংসারের প্র।ণ-হেতু, যিনি 
হরিদেবের অঙ্গ-স্বরূপ ও তীয় রথের কেতু- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন; বাহাকে মনে একবার 
মাত্র চিত্ত! করিলেই তৎক্ষণাৎ উরগবধূগণের 
গর্ভ সকল স্বত:ই পতিত হইয়৷ যায়, ধাহার 
আশ্দেশ, ত্বীয় চঞ্চদ ও প্রচণ্ড তুণ্ড-খর্ডিত 
ফণধর-নিচয়ের বসা, রক্ত ও মাংল ছারা সর্বদা 
অঙ্কিত রহিয়াছে, আমি সেই ছন্দোময় নির্মল 
সুবর্ণ সুপণ খগপতিকে বন্দনা! করি । ৩৪ 

এইব্প প্রার্থনানস্তর বেদধ্বনি ও শঙ্খনাদ 
এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করত পুরুবসৃক্ত- 
মন্ত্রে গরুড়ধবজকে রথের উপরিভাগে ( মস্তকে) 
স্থাপন করিবে। ৩৫ 

পুর্বস্থাপিত সেই কুস্তের জলম্বার৷ ব্রহ্মার 
সহিত প্রধান বিষুংমন্ত্র তিন বার উচ্চারপুর্ব্বক 

* চারুমুক্তং স। 

১৪১ 

ত্রিকচ্চরন্ মন্ত্রাজৎ সেচয়েছ হাপ। সহ ॥ ৩৬ * 
ততঃ পুর্ণাহুতিং দত্বা ব্রহ্মণে দক্ষিণ|ৎ মদে, 
আচাধ্যে দক্ষিণাং দদ্যাৎ যেন তুষ্যতি বা গুরুঃ॥ 
্রাহ্মণান্ ভোজয়েদস্তে পায়সং মধুস্পি্া ॥ ৩৮ 
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রন্ত কারয়েৎ। 
লাঙ্গল পরবীগং (১) তন্ত্র স্তালাজলধ্বজে। 
বলং প্রপুজয়েতত্র (২) মূলমন্ত্র; প্রকীর্তিতঃ ॥৩৯ 
লক্্মীনৃক্তেন ভদ্রায়াঃ প্রতিষ্ঠাপ্যো রথন্য সঃ। 
নাভিহ্দানুক্বারেতবং বরঙ্গাণ্ডাদ্বলরূপথুক্। 
আদনগ্ষতুরাস্তস্ত শ্রিয়োবাসে স্থিরো৷ ভব। 
ইতি মন্ত্রৎ সমুচ্চর্ধ্য ধবজপদূং সমুদ্ধুয়েত ॥ ৪০ 
ইয়ান্ বিশেষোহত্রহরেন্ত্য়াণ স্ত পৃথক্ পৃথকৃ। 
পঞ্চভিঃ পঞ্চহোতব্যমেকৈকদ্ত বিস্তাগশঃ ॥ ৪১ 

উ রথের উপরি হইতে চতুর্দিক সেই কুম্তের 
জলে প্লাবিত করিবে। ৩৬ 

অনস্ভর পুর্ণাহুতি শেষ করিয়৷ প্রহ্ম'কে 

দক্ষিণা দান করিবেক। আচার্ধয যাহাতে সন্ত 

হন, তদ্রপ দক্ষিণাই প্রতিপার্দন করিতে হয়। 
পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে মধু-ঘুত-মিশ্রিত পাস 
ভোজন করাইতে হয়। ৩৭৩৮ 

এইরুপে দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রধারা বলরামের 
রথ প্রতিষ্ঠ। করিবে ও তর্দীয়-লাঙললধ্বজকে 
“্লাজলৎ পরবীরৎ তত” ইত্যাদি মন্ত্রে পুজ্ধা 
করিবে এবৎ উহাতে শুলমন্ত্র্থারা বলদেবকে 
অর্চন! করিতে হইবে। ৩৯ 

লুভদ্রার রথ লক্ষমীনুক্তমন্ত্রে প্রাতিষ্ঠাপিত 
করিবে, এবং “তুমি মুররিপু বিষ্ুর ব্রহ্মাণ্ড 
রূপ নাভি-হুদদ হইতে উৎপন্ন হইয়। রূপ বল 
ধারণপুর্ব্বক চতুরাননের আসন হইয়াছ; এই* 
ক্ষণে সেই বিষুতপ্রিয়া লক্ষ্মীর বাস-বানে স্থিত 
হইয়া থাক” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পরধ্বজ 
উদ্ভিত করিবে! ৪০ 

হরিদেবের এ বিষয়ে এই মাত্র বিশেষ যে, 
মুর্ভিত্রয়ের হোমক্রিয়। করিতে একে একে পৃথক 
পৃথক বিভাগক্রমে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি ছার! 
সম্পন্ন হইবে। ৪১ 

(৯) চ পবিবুধনূ। (২) অথ পাদ্িষ্তর্ণোহপি । 



১৪২. 

এবং রখান্ প্রতিষ্ঠাপা হুবর্ণৎ %% বস্ত্কমূ। 

উতৎকলখণ্ডম্। 

অনুরা যাতুধানাশ্চ রধস্থাশচৈব দেবতাঃ। 
ধান দক্ষিণা দদযাৎ সম্যঙ্দেহম্ত ভক্তিত: ॥9৪২ | দিকৃপাল! লোকপালাশ্চ ঘে চ বিদ্বধিনায়কাঃ। 

এবং প্রতিষ্ঠিতে তত্র স্তদ্দনোহধ সুভূষিতে। 
আরোপ্য দেবং বিধিবৎ ব্রহ্ধাঘোষপুরঃদরমূ ॥ ৪৩ 

জয়মলঘো বৈশ্চ নানাবাদ্যপুরঃদরৈহ। 
চামরান্দোলনৈধূপৈঃ পুণ্পবৃষ্টিভিরেব চ ॥ ৪৪ 
ব্রাহ্মণৈঃ কত্তিৈর্বৈন্ঠৈন্নুয়তে স্ম বথং প্রতি। 

হয়ৈঃ সুলক্ষণৈর্দান্তৈর্বলীবদৈরথপি ব|। 
পুরুষৈবিফুভতৈর্বা নেতব্যা বিপ্রদানত2 * ॥ ৪৫ 

প্রীণরিত্ব জনৎ সর্ব ভক্ষ্যভোজ্যাদিলেপনৈঃ। 

বুথন্টোপরি দেবন্ক বলিমন্ত্রেন ভে! ছিঙ্জাঃ ॥ ৪৬ 
বলিং গৃহৃন্ত ভে। দেব আদিত্য ববস্থথ। ৷ 
মকুতশ্চাস্থিনৌ কুদ্রাঃ নুপর্ণ। প্নগা গ্রহাঃ। 

এই প্রকারে রধ প্রতি্ঠ। করিয়া সুবর্ণ গে 
ও বস্ত্র সকল এবং ধান্য দক্ষিণ।-রূপে দেবের 
প্রতি সম্যগ্ ভক্তি রাখিয়। প্রদ্দান করিবে। ৪২ 

সেই রখ প্রতিষ্িত ও সুভূষিত হইলে 
ডাহাতে দেবকে আরোপণ করিবে। ততৎকালে 
প্রথমতঃ বেদধ্বনি, জয়ধ্বনি, মঙ্গল-নিনাদ্দ ও 
নান! বিধ বাথা-শবা করিবে। ৪৩ 

এবং চাঁমর-বীজন, ধূপ ধূপন ও পুষ্প- 
বর্ষণ সহকারে ব্রাহ্ছণ, ক্ষতির ও বৈশ্ঠগণ 
রখোপরি দেবতাগণকে আনায়ন করিবেন। ৪৪ 

ব্রাহ্মপর্দিগকে ধন দান করত হুলক্ষণা 

ক্রাস্ত ঘোটক সকল অথবা শাস্তশীল বলীবর্দ- 
দ্ণ যোজনা-পুরর্বক কিৎব! বিষুভক্ত পুরুষের 
হ়ং এ রখত্রয় চালন। করিবেন । ৪৫ 

তত্পরে হুত্বাছ ভক্ষ্য ভোজ্য ।ও ুগন্ধি 
বলেপন প্রভৃতি দ্বার সমুদ্ধয় জনকে প্রীত 
চরিয়া রথের উপরিভাগে বলিমন্ত্র ছারা দেব- 
1ণকে এই প্রকারে বলি ( পুজোপহার ) 
ধদান করিবে। ৪৬ 

“হে দেবগণ ! আপনারা মত্প্রদত বলি 

বহণ করুন। হে আদ্দিতাগণ! বহৃগণ। 

রুদগপ! হে অশ্বিনীকুমারমুগল! হে রুদ্র 

* হপ্রমাদতঃ। 

জগতঃ স্বস্তি কুর্বস্ত দিব্যম্হর়ভ্তথ|। 
অবিদ্বমাচরস্তবেতে মা সন্ত পরিপদ্থিনঃ। 

পৌম্য ভবস্ত তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা! ভূতগণাস্তধা ॥ ৪৭ 
ততন্ত নীয়তে দেবঃ সমভূমৌ সমুচ্ডরন্। 
মন্তরং বৈষ্বগায়জীং বিষেশঃ হৃত্তৎ পবিভ্রকমূ॥৪৮ 
বামদেবৈঠ পবিভ্রৈশ্চ মানস্তোক্যারথান্তরৈঃ । 
ততঃ পুণ্যাহশবেন কৃত! বাদিত্রনি্নমূ। 

শনৈ: শনৈরনীয়স্ত রথাঃ নে হাক্তচক্রিণঃ ॥ ৪৯ 
তত্রোৎপাতন্ প্রবক্ষ্যামি রখেযু দিজসভমাঃ। 
ঈশাভঙ্গে দ্বিজভয়ৎ ভগ্নেহক্ষে ক্ত্রিযক্ষযমূ। 
তুলাভঙ্গে বৈশ্যনাশঃ শম্যাঃ শৃদ্রভয়ৎ ভবেৎ।৫০ 

বর্গ! শ্ুপর্ণ পন্নগ ও গ্রহ সকল! ভে! 
অহুরনিকর! ভো৷ যাতুধাননিচয় | হে বুথ- 
স্থিত সমুদয় দেবতা! ভে! দিকৃপাল-লোক- 
পাল সকল! হে বিদ্লবিনায়কগণ! হে দেবর্ধি 
মহর্ষিগণ! আপনারা জগতের মঙ্গল বিধান 
করুন। আপনার! আমার এ বিষয়ে অবি্ব 
আচরণ করুন। আপনার! ইহাতে পরিপন্থী 
( প্রতিকূল ) হইবেন না। হে দ্বেবগণ! 
দৈত্গণ! হে ভূতগণ ! আপনারা মৎ- 
প্রদত্ত বলিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া] সৌম্যভাৰ 
ধারণ করুন। ৪৭ 

অন্তর বৈষ্বী গায়ল্রী ও পরম পবিত্র 
বিষু-ৃক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দেব- 
গণকে সমতল-ক্গেত্রে রধাকর্ষণপুর্বক আনা, 
য়ন করিবে। ৪৮ 

তৎকালে হৃপবিত্র বামদেব্যাদি মন্ত্র উচ্চা 
রণ ও পুণ্যাহ শব্ধ এবং বছবিধ বৈধ বাঙ্িত্র- 
ধ্বনি করতঃ ন্নেহাক্তচক্র বথগুল মৃহ শবৃহ 
চলন! করিবে। ৪৯ 

হে ছিজসম্তমগণ! এ সময়ে রথঘটিত যে 
সকল উৎপাত ঘটিতে পারে, তাহ! বর্ণন করি- 
তেছি। যন্গি রথের ঈশা ভগ্ন হয়, তবে তাহাতে 
ব্রা্মণকুলের ভয় জন্মে; যদি তাহার অক্ষ ভঙ্গ 
হয়, তাহাতে ক্ষত্রিয় ক্ষয় হইতে পারে। এবং 



পঞ্চ বিশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪৩ 

ধুরাভঙ্গে তনাবৃষ্টিং গীঠভঙ্গে প্রজাভয়মূ। 
পরচক্রাগমৎ বিদ্যচ্চক্রভঙ্গে রথস্য তু। 
ধ্বজদ্য পতনে বিপ্রা নৃপোহন্তে। জায়তে ধরবমূ। 
প্রতিমাব্যস্জতায়স্ত রাজ্ঞো৷ মরণমাদিশেধ । 
পর্যান্তে তু রথে বিপ্রাঃ সর্ব্বজানপদক্ষয়ঃ ॥ ৫৩ 
উৎ্পন্নেষেবমাদ্োযুৎ্পাতেঘশুভেষু চ। 
বলিকণ্ম পুনঃ কুধ্যাচ্ছস্তিহোমস্তখৈব চ ॥ ৫৩ 
্রাহ্মণান্ ভোজেডুয়ে'দদ্যা দ্দানানি চৈব হি ॥4৪ 
পুর্ব্বোস্তরে তু দ্বিগ ভাগে রথন্তাগ্রিৎ প্রকলর়েছ। 
সমিতি ত,ধ্বা তৈল গ্রাভিশ্চ হো ময়েং। 
পলাশীভিছ্ি-জ্জশ্রেষ্া মন্ত্রজেন দীক্ষিতঃ ॥ ৫৫ 
সেমায়াপ্রয়ে প্রজাভ্যঃ প্রজানাং পতয়ে তথ! ৷ 

গ্রহেভ্যশ্চ ব্রহ্মণে চ দিকৃপালেন্ত্য ্তদস্ততঃ | 
ষত্র যত্র রথে দোষান্তত্র তত্র চ দ্বীক্ষিতঃ। 
জুছয়াত প্রতিমন্ত্রেণ ধিশেষঃ সর্বতো ভবেৎ ॥ ৫৬ 

উহার তুলা ভগ্ন হইলে বৈশ্য বিনাশ হয়। আর 
শমী ভগ্ন হইলে শুদ্রের ভয় উত্পন্ন হয়। এই 
রূপ ধুরাভঞ্গে অনাবষ্টি; পীঠভঙ্গে প্রজা ভয়, 
ও চক্রুভঙ্গে পরচক্র গতি প্রভৃতি ভয় জন্মে। 
আর যদি রথের ধ্বদ্ধ পত্তন হয়, তবে নিশ্চয়ই 
রাজার রাজ হু অন্টের অধিকৃত হইবে। অপর 
যদ্দাপি প্রতিমা গুলির কোন প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গ- 
ঘটনা হয়, তবে রাার পঞ্ত্ব হইয়। থাকে। 
হে বিপ্রগণ! যদ্দি রথ প্রনৃতি বিন হইয়া 
পড়ে, তবে সমুদয় জনপদ্দ উচ্ছিন্ন হইয়া 
যায় ॥ ৫০ --৫২ 

হে নুপ! এই প্রকার অণ্ভ উৎপাত 
সকল উৎপন্ন হইলে পুনরায় বলিকম্মু, শাস্তি ও 
হোম করিতে হয়; এবং পুনর্ধধার ব্র।ঙ্ষণ ভোজন 
ও ধন্দান কাধা সম।হিত কত্রিবে । ৫৩1৫৪ 

এবং দীক্ষিত ব্যক্তি রথে পুর্বোত্তরপিথি- 
ভাগে অগি স্থাপনপুর্ধক দ্ৃতমধুযুক্ত পালাশ- 
সমিধের মুল ও অগ্র ভাগ ছার! প্রধান বৈধঃব- 
মন্ত্রে হোম করিবে । ৫৫ 

মোম, অগ্সি, প্রজাগণ, প্রজাপতি, গ্রহগণ, 
ব্রহ্গ। ও দিকপাল মকলকে উদ্দেশপুর্বর্বক যে ষে 
স্থলে রথের উল্লিখিত দ্বোষ হটিবে, সেই 

ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ কুর্যাৎ হোমাস্তে শাস্তিবাচনম্ ॥ 
স্বস্তি ভবতু বিপ্রেভ্যঃ স্বস্তি রাজ্ঞোহস্ত নিত্যশঃ। 
গোভ্য; দ্বস্তিপ্রজাভ্যন্ত জগতঃ শাস্তিরস্ত বৈ ॥৫৮ 
সবস্ান্য দ্বিপদে নিত্য শান্তির চতুষ্পদে। 
শং প্রঙ্জাভ্যস্তথৈবাস্ত শং তথাত্মনি চান্ত নঃ॥৫৯ 
শভতিরজ্ত চ জেবস্ত ভূর্ভূবং স্বঃ শিব তথা। 

শাস্তিরস্ত শিবাঞ্চান্ত সর্বতঃ স্বস্তিরন্ নঃ॥ ৬০ 
তং দেব জগত্ঃ অস্টা পোষ্টা চৈব তৃমেব হি। 

প্রজাঃ পালয় দেবেশ শান্ভিৎ কুক জগৎপতে ॥৬১ 
যাত্রাকারণভূতন্ত পুরুষস্ত চ ভূপতেঃ। 
ুষ্টান্ গ্রহাংস্থ বিজ্ঞায় গ্রহশাস্তিৎ সমাচরেৎ ॥৬ 

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 

সেই স্থলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যেকে দেবতার 
মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। ৫৬ 

উল্লিখিত সকল দেবতারই বিশেষ হোম 
সর্বত্র কর্তব্য। অনস্তর হোমাবসানে ব্রাঙ্ষণ- 
গণের শাম্তিকাধ্য করিতে হয়। ৫৭ 

” ব্রাঙ্মদিগের মল হউক, সর্ব! রাজার 
শুভ হউক, শ্বজাতির মঙ্গল হউক, প্রজাবর্গের 
মঙ্গল হউক, জগতের শাস্তি হউক, দ্বিপদ 
( মনুষ্যের) মঙ্গল হউক, চতুপ্পদ জন্তু নিত্য 
শাস্তিলাভ করুক, প্রজাবর্গের কুশল এবং 
আমাদের কুশল হউক। দেবতার শাস্তি, 
ভূর্লোঞ্ধ ভূরর্লেক, এবং স্বর্লোকের শুভ 

হউক। সর্বত্রই শাস্তি ও মঙ্গল বিরাজমান 
থাকুক, চহুদ্দিকেই মঙ্জলময় হইয়া উঠুক, হে 
দেব! আপনি জগতের হৃঠ্িকর্তা, আপনিই 
পালনকর্তী, হে দেবেশ! আপনি প্রজাপালন 

করুন। হে জগৎপতে! আপনি শাস্তি বিস্তার 
করুন। যাত্রোদ্যত গাজা এবং অন্যান 

লোকের ছুষ্টগ্রহ বিচার করিয়া গ্রহশাস্তি 
করিবে। ৫৮--৬২ 

পঞ্চবিংশ অধ্যার সমাপ্ত 



১৪৪ 

যড়বিংশোহধ্যায়ঃ। 

জৈমিনিরবাচ। 
নিরুৎপাতে সমে দেশে বিধিবতু ময়াপি চ। 
প্রাদাদনিকটৎ দেবা; গ্রাপিতা হুমুহূর্তকে ॥ ১ 
ভতঃ শাল৷ স্থুমহতী ব্বর্ণরত্ববিনিশ্ম্িত|। 

. মিদেশা দিক্রছ্যুয়স্ত নির্মিত বিশ্বকশ্ণ। ॥ ২ 
সভার্চনায়াং বন্তুনি হবীতষি চ সমিৎকুশঃ। 
ভোজ্াৎ নানাবিবং গীত-সম্ভারান্ বহুশস্তথা ॥ « 
সাআজ্যে যাদৃশী পুর্ব্ৎ সম্পত্তিরতবৎ ক্রুতৌ | 
ততঃ শ্রেষ্ঠতরা বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠায়াং বভৃব হ॥ ৪ 
গালো নাম মহীপালস্তদ1 ক্ষিতিতলেহভবহ। 
সোহপ্যত্র প্রতিমাৎ কৃত! মাধবাখ্যাৎ দৃষসমীমূ। 
স্থাপয়িত্বাত্র প্রাসাদে পৃজয়ামাস খদ্ধিমৎ ॥ ৫ 
কমীরাংসঞ্চ প্রাস।দং নির্মায় নৃপলততমঃ | 
তত্র তাং স্থাপয়ামাপ ততো নিস্কৃত্য সাদরমূ ॥ ৬ 

জৈমিনি কহিলেন, বিগ্রগণ! অনস্তর 
আমি দেবগণকে শুভ মুহূর্তে নিরুপদ্রব 
সমতল প্রদেশে সেই প্রাধাদের নিকট .লইয়! 
গিফ়্াছিলাম, অতঃপর নৃপবর ইল্রছায়ের 
নিদেশনুমারে দেবশিলী বিশ্ব কর্ম, ত্বর্ণ ও 
বিবিধ মণিমানিক্যাদ্দি দ্বারা এক বিশাল 
দবেখশ|লা নিশ্্বাণ করিলেন। ১২ 

ইন্জছায়ও সেই দেধালয় প্রতিষ্ঠার্থ প্রভূত 
ঘুত, সমিধ ও কুশ।দি বন্ধ সকল এবং নানাহিধ 
ভোজ্য সংগ্রহ করাইলেদ। অপি চ ববিধ 
গীতবাদ্যাদি করাইতে লাগিলেন । হে বিপ্রগণ! 
অধিক কি কহিব, পুর্কে তীর সামাজ্যে ধেরূপ 
সম্পদূ হইয়াছিল, উক্ত মহাযজ্ঞে তদপেক্গা 
সমধিক সম্পদ প্রকাশ পাইগ্রাছিল। ৩1৪ 

ত সময়ে ক্ষিতিতলে গল নামে এক 
মহীগাল রাজ্য করিতে ছিলেন, উক্ত নৃপবর 
গালও ইতি পুর্বে তথায় মাধব নামে এক দাঁরু- 
ময়ী বিঞুপ্রতিমা নির্বাণ করাইয়া উক্ত মন্দিরে 
মহ!মমারোহে প্রতিষ্ঠিত করত পুজা করেন। ৫ 

পরে গৃপদত্তম ইঞ্জছ্যুয় অপর একটি 
অপেক্গারত হুন্দ প্রাসাদ নির্মাণ ঝরাইয়। সেই 

উৎকলপখণ্্ 

ততঃ স নৃপতি দৃ্ি'মুখাৎ শুতবানড কন তৎ। 
গ্রালোইভাগ্যাৎ সসৈম্তঃ সন্ তুদধস্তং নীলপর্ববত 
ৃষ্টা প্রতিষ্ঠাসস্তারং মত্তৈঃ স্বপ্রোহতিচুর্লভমূ। 
বিশ্বয়াবিষ্টেচেতাঃ স গালস্তস্থৌ নরাধিপঃ ॥ ৮ 
কিমেতর্দিতি বৃত্ান্তং কো বা! কারয়তীদৃশম্। 
যত্বাদেধ স বিজ্ঞায় ইন্জছ্যয়ৎ নরাধিপমূ ॥ ৯ 
ব্রহ্ধালোকাদাগতং তৎ কর্ভীরৎ দেববেশ্থানঃ। 
প্রতিষ্ঠাপয়িতুং দেবৈঃ মার্ধৎ সম্তারকারণমূ ॥ ১৭ 
সহিতঃ পদ্মনিধিনা গুরুণ! নারদেন চ। 
ব্রন্ধাণাগমিয্ত্তৎ প্রতিষ্ঠাসৈ হুরোত্তমমূ ॥ ১১ 
শ্রত্বা স সর্ধবৃততস্তৎ তদ্রাজ! দিব্যচেষ্টিতমূ। 
মেনে কৃতার্থমাত্বানৎ তদ্ধাজ্যৎ পরমাতুতমূ ॥১২ 
ইঃ শ্রেয়স্তমৎ কর্ম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। 

স্প পিপাসা সি 
পপি শী 2 শশী শতিপিশাশীটী পপি 

মাধব মূর্তিকে সাদরে পুরুষোত্তঘ মন্দির হইতে 
চালিত করিয়া! তথায় স্থাপন করেন। ৬ 

অনন্তর নৃপবর গাল, দৃত-মুখে ইন্দহায়ের 
তৎকার্ধ্য শ্রবণে কুদ্ধ হইয়া সনৈন্তে নীলগ্লিরিত 
উপস্থিত হুন, কিন্তু মানবগণের যাহা স্বপ্রেও 
অতি হুর্ণড, ইন্্রহ্যম্নের পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠার 
তাুশ আয়োজন দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশর 
বিশ্ময়াবিষ্টচিত্ডে স্থিরভাবে অবস্থান করত" 
মনে মনে চিন্ত| করিতে লাগিলেন। একি 
অভুতব্যাপার! কেধা এরূপ অপামান্ত কার্ধ্য 
করাইতেছে! অনন্তর অতি যত্ে যখন জানিলেন 

। যে, নুপবর ইন্দ্যয়ই এইরূপ কাধ্যে উদ্যত 
হইস্সা! অদ্ভুত দেবগৃহ-নি্বাণ ও প্রতিষ্ঠার 
দ্রব্যাদ্দি আহরণ করাইয়াছেন এবং শুনলেন 
ধে, তিনি ভগবানকে প্রতিষিত করিবার 
নিমিত্ত ব্রন্মলোক হইতে আগমন করিয়াছেন। 
অপি চ উক্ত কাধ্য-দম্পাদনার্থ হুরপত্তম 
ভগবান ব্রঙ্গ৷ ও দেবগণ পদ্মনিধিও ইন্ত্র- 
ঢ্যয়ের গুরু নারদের সহিত অচিরে আগমন 
করিবেন। তখন তিনি তৎসমুদয় অলৌকিক 
ব্যাপার শ্রুতিগোচর করিয়।৷ আপনাকে কৃতার্থ 
ও দেই রাজ্যকেও পরমাড়ুত বলিয়! মনে মনে 
বিবেচনা করত ভাবিলেন । ৭---১২ 

ইহাপেক্ষা শ্রেষ্টভম কার্ধা ত কধন হয়ইনি. 



যড়ুবিংশোঁহধ্যায়ঃ। 

তদন্ত নিকটে স্থিত জ্ঞাত! কর্ধক্রমৎ বিধিমৃ। 
উৎসবাণ্চাপি বিজ্ঞায় করিষ্যে গ্রতিবংসরমূ ॥ ১৩ 
অমুং দারুময় সাক্ষাদূত্রহ্ধরূপং জন।্দনমূ ! 
অভাগ্যোপচগ়্াদেতাবস্তং কালৎ ন জানতা। 
অসেব্মানেন কৃতং জম্মৈৰ বিফলং মম 1 ১৪ 

মহাভাগবতৎ শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মলো কাগতং বিভ্ুমু॥ ১৫ 
উপেত্য কারণৎ সাক্ষাদৃষ্ঠী নারায়ণৎ বিভূম।, 
প্রতিটি তৎ বৈ প্রামানে মুক্তিমেষ্যামি নিশ্চিতমূ 
বৈকুগ্ঠং স প্রতিষ্ঠাপ্য ময্যেবারোপরিষ্যতি 

ব্রহ্ধলোকৎ গতো যে। বৈ 
কিংক্ষিতৌ দোহবতিষ্ঠতে | ১৭ 

উপচারান্ সমাদিশ্ত কোধৎ সংভৃত/ চ প্রভো:। 
ব্রহ্ধন! মহিতোহবশ্ঠং পুনর্ধান্ততি নংক্ষযুমূ ॥ ১৮ 
বিচার্ধা মন্ত্রিতিঃ সার্ধাং বিদ্বান গালোহুপি তৈবঃ 

সপ জা পপি পসপপী পাপা পপ পাপা 7 আপ শশা ৭ তি 

ূ 
ৰ 

তদেনমিন্দচ্যম্ৎ বৈ প্রণিপত্য জগদগুক্ষমূ। র 

শাল 

ও হইবেও না) অতএব ইহার নিকটে থাকিয়া 
কর্মক্রম-বিধি এবং উত্সবসমূহের বিষয় | 
বিজ্ঞাত হইয়! আমিও প্রতিবৎমর বধাবিধি 
উতৎ্সধ করিব । ১৩ 

নিতান্ত অভাগ্য বশতঃই এতাবৎকাল এই 
দারুময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মারূগী জনার্দনকে জানিতে না 
পারায় ইহার দেবা না করায় আত্মজম্ই বিফল 
করিয়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি 
্র্ধলোকাগত মহাভাগব্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বিভু 
জগদৃগুর ইন্দরহায়ের, নিকট যাইয়৷ প্রণিপাত- ূ 
পুর্ধক সর্ধকারণকারণ ভগবান নারায়ণকে | 
প্রানাদমধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয় নিশ্চয়ই মুক্তি- 
লাভ করিব। ১৪--১৬ 

মহাত্মা ইন্দছায় ভগবান্ বৈকুঠকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়৷ অবশ্তই আমার উপর সেবাদির ভার!- 
পর্ণ করিবেন। কারণ, তিনি এতকাল ব্রদ্ধ- 
লে|কে গিয়া! অবস্থান করিতেছেন, তিনি আর 
কিজন্য ক্িতিতলে অবস্থান করিবেন) 
নিশ্চয়ই প্রভুপ্ন সেবার্থ প্রভূত ধনরত্বাণ্ি স্থাপন- 
পুর্ব্বক উপ্চারাদির বিষয় আদেশ করিয়া 
অবস্ঠই ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত পুনবায় ব্র্গ- 
লোকে প্রতি গমন করিবেন। পরম বিষ্ুপরা- ' পর। 

১৪৫ 

: ইন্জুহামস্ত নিকটৎ বিনীতঃ প্রধবৌ মুদরা। ১৯ 
ত্বা তৎ দূরতো দৃষ্টা প্রণিপাতপুরঃসরসূ। 
বন্ধ'ঈলিপুটো! রাজা মুর্ধি বীক্ষন্ সসাধ্বদমৃ। 
শনৈঃ শনৈর্যো তশ্ত নিকটৎ গালপার্থিবঃ ॥ ২০ 

গল উবাচ। 
দেবতৃং রাজরাজোহুলি মর্তেযোহপি ব্র্গলোকগঃ 
কিং স্তৌমি নৃপকীটোহহং তাং জীবমুক্তমীশ্বরমূ 
৪৫ সচিবৈ্্্য়মুহঃ। 
যোদ্ুমন্যাগতো দেব দৃষ্ট! তে পৌরুষং মহৎ॥২২ 
অতিমানুষমাশ্ট্ধযৎ পদঞাপি শচপ্তেঃ। 
তৃ্টেব নিশ্চিতৎ দেব ব্রহ্মলোকাগতন্ত হি ॥ ২৩ 
ঈনৃশং হি ভবেৎ কর্ত য্গাজ্ঞাকৃন্মহামিধিঃ 

। চেক: প্রপাদপ্রবণৎ মন্্ি দেহি হুরোত্তম ॥ ২৪ 

ত্রৈলোক্যবামিনো দেবা যদান্ভাবশবর্তিনঃ ॥ ২৫ 

ণ মহাজ্ঞানী নৃপনর গাল, মন্ত্িবর্গের সহিত 
ইত্যাদি প্রকার বল বিচার করিয়া ভুষ্টান্ত:- 
ক:ণে বিনীত ভাবে ইন্জ্ছায়ের নিকট যাইতে 
লাগিলেন । ১৭--১৯। 

অনগ্ররু রাজবর গালনৃপতি, কিয়দুর যাইয়া 
দূর হইতে ই্জরছ্যুননকে নিরীক্ষণপূর্ববক 
প্রণিপাতপুরুঃসর মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত 
সভয়ে মৃহ্ভাবে তাহার নিকট গমন করিলেন 
এবং কহিলেন,-হে দেখ! আপনি রাঙগ- 
রাজ, এবং আপনি যখন মনুষ্য হইয়াও 
স্বশরীরে ব্রহ্মলোক গমন করিয়াছেন, তখন 
আপনি অসীম শক্তিসম্পন্ন জীবনুক্ত; অতএব 
হে নৃপ! আমি পামান্ত কীট হইয়া আপনার 
আরকি স্তব করিব? দেব! আমি আপনার 
মহিমা না! জানিয়াই সচিবগণের সহিত 
বারবার মন্ত্রণা করত আপনার সহিত যুদধার্থ 
আনিয়াছিলাম, কিন্তু আগমনাস্তে আপনার 
অমানুষিক অত্যন্ত সুমহৎ পৌরুষ এবং 
শচীপতির স্তার্ন অলৌকিক এশ্বধ্য দর্শনে 
নিশ্চয় করিয়াছি যে, ত্রেলোক্যবামী দেবগণ 
ও মহানিধিও ধাহার আজ্ঞাকারী, নেই 
বরন্ধলেকগত আপনারই ঈতৃশ কার্য সম্ভব- 

অতএব হে হুরোস্তম ! এক্ষণে কপা 



৯১৪৬ 

জৈমিনিরুবাচ। 
ইং বিজ্ঞাপয়ন্তস্ত গালং নৃপতিকু্তরমু । 
স্মপ্নমান উবাচেদৎ রাজনূ কিৎ বহু ভাষদে ॥ ২৬ 
ভবানপি হরের্ডক্তঃ সার্বভৌম মহীপতিঃ। 
সামান্যমেতদ্রাজ্তং বৈ স্বামিতৃৎ ভূবি বর্ততে ॥২৭ 
সান্প্রতং হি ভবানব্র পৃথিব্যামেকপার্থিবঃ | 
নৃপায়ত্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা মর্ত্যানাৎ মহতামপি॥২৮ 
অষ্টদিকৃপালকাংপৈস্ত ব্রহ্মণা নিশ্মিতে| নুপ:। 
ন হালপুণ/কদ্রাজ। প্রজ্জাপালনতত্পরঃ ॥ ২৯ 

ইহ কীর্তিঞণ ধর্মর্চ অমুত্রগতিমুক্তমাম 
প্রাপ্োতি রাজশ!দল বিশেষাত্ৃঞ্ক বৈষ্বঃ ॥ ৩০ 
প্রাসাদে স্থাপয়েদ্ যন্ত হরেরচচ|ং বিধানতঃ। 

করিয়া আপনি আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত 

হউন। ২০--২৫। 

'জৈমিনি বলি.লন, গল নামক সেই 
নৃপতিকুঞ্জীর এইরূপ নিবেদন করিণে, নৃপবর 
ইন্দরছ্যয় ঈষৎ হাস্ত করত কহিলেন, রাজনৃ! 
আপনার এবংবি্ধ বল বিনয়পুর্ণ বচনের 

প্রয়োজন নাই। কারণ আপনিও একজন 
হরিতক্ত সার্বভৌম মহীপতি। আর এক 
কথ, ভূ হলে রাঙ্গগণের প্রতুত্ব অত সামান্য 
বিষয় জানিবেন; সুত্ররাৎ এই সামান্ত ব্যক্তিকে 
কি জন্য এরূপ বিনয় করিতেছেন ? যাক, ও 
কথার আর প্রয়োজন নাই, সংগ্রুতি আপনি 
পৃথিবীর অদ্ধিতীয় নৃপতি এব মানবগণ অতি 
মহান হইলেও তাহ|দিগের জমুদ্বয় কার্ধ্যই 
রাজার অধীন বলিয়৷ ভগবান্ ব্রহ্মা অদিকৃ- 
পালের অংশে নৃপতির স্ষ্টি করিয়াছেন। 
যে বাজ।র পুণ্যবল অতি অল্প, তিনি প্রজা 
পানে তৎপর নহেন। হে রাজশার্দুল! 
যে রাজ! পরম পুণ্যশালী, তিনি ইহলোকে 
প্রজাপালনাদিজনিত অতুল ধর্মমসঞ্চয করত 
চিরকীর্তি স্থাপনপুর্বক পরলোকে অত্যুত্তম 
সদৃগতি প্রাপ্ত হন? বিশেষতঃ আপনি যখন 
পরম বৈষ্তব, তধন আপনার সদৃগতি ল'ভের 

ও কথাই নাই। ২৬--৩৪ 
আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বে. ব্যক্তি | 

উতৎ্কলখণগ্ম্। 

ন পেহবন্ধমাপ্সোতি যাতি বিষ্যেঃ পরৎ পদ ॥৩১ 
মাধবপ্রতিমামেতাং দবার্ঘদীং শুভলক্ষণামূ। 
স্ক্ষানুক্তিপ্রদাং ভূপ স্বয়ং স্থাপিতবানসি ॥ ৩২ » 
নির্বিিদ্বং কর্ম তে জাতৎ মম ম্বস্তরং গতমূ। 
ভথেদ্ব। সংশয়ে মেহত্র ন স্বত্্ণ্তুর্ুখঃ ॥ ৩৩ 
প্রতিষ্ঠায় প্রার্থিতোহয়ং তদন্ত; স্থাপয়েৎ কথম্ 
সাক্ষাদ্দেবাবতারন্ত প্রাদাদন্ত নুপোন্তম ॥ ৩৪ 
সম্বিখানেন চেদত্র বিধিনানুগ্রহীষ্যতি । 
তদ্দেনং স্থা পয়িতা তু তন্ত্রূপং জনার্দনমূ। 
সমর্ণ্য তাং গমিষ্যামি অং.শেনোপচরিষ/নি ॥৩৫ 
নিত্যোপচারং যাত্রাশ্চ উতৎ্সবাংশ্চ জগৎপতেঃ। 

যেনৈবোপদিশেদেব স্বয়ং বা প্রপিতামহঃ॥ ৩৬ 
তাসস্ত'ন্ প্রযস্থাৎ কুরবাঁথ। রাজা বৈ ধর্মমপালকঠ৩৭ 

প্রাসাদমধ্যে যথাপদ্ধানে বিসু-প্রতিমা স্থাপন 
করেন, তাহাকে আর দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে 
হয় না) তিনি নিঃসন্দেহ বিষুর পরমপদ্ লাভ 

করেন। £হহভূপ! আপনিও স্বয়ং ত সাক্ষা- 
নুক্তিপ্রদা শুভলক্ষণ] দ্ারুময়ী মাধব-প্রতিমা 
স্থাপন করিয়াছেন। ৩১।৩২। 

আপনার কর্ম ত নির্বিদ্বে সমাধ। হইয়াছে, 
আমার ত মস্তর গত হইল, তথাপি কাধ্য 
লিদ্ধ হইতেছে না, ইহাতে আমার সংশয় 
জন্মিতেছে যে, ইহা সম্পন্ন হইবে কিনা জানি 
না। ভগবান্ চতুন্দুখও ত স্বাধীন নহেন, আর 
সাক্ষ'ৎ দেবতার স্বরূপ প্রাসাদের প্রতিষ্ঠার্থ, 
যখন তাহার নিকট শ্রার্থন। করিয়াছি, তখন 
অপর ব্যক্তি দ্বারাই বা কি প্রকারে স্থাপন 
করিতে পারা যায়। ৩৬৩৪ । 

হে নৃপোত্তম ! এক্ষণে তিনি যদি যথাবিধি 
কর্্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন, তাহা 
হইলে আমি তত্বরূপী ভগধান্ জনার্দনকে 
স্থপনপুর্বক আপনাকেই সমর্পণ করিয়! ব্রহ্ধ- 
লোক গমন করিব, আপনিই যথা-বিভাগে 
উপ্রাচাদি দানে জগৎপতির সেবা! করিবেন; 
অথব। স্বযধ পিতামহ ভগবানের যেরূপ 
নিত্যোপচার এবং যাত্রা উত্মবাদির বিষয় উপ- 
দেশ করিবেন, আপনি সযতে ততৎকার্যের 



বড়বিংশোহশধ্যায়ঃ | ১৪৭ 

5 স গালে | নৃপতিঃ শ্রুত্ব। যচ্চিন্তিতং শবয়মূ। 
দদায়াদিইমেতদিতি প্রাপ পরাৎ মুধম্ ॥ ৩৮ 
স্থৌ তস্তান্তিকে দেব আজ্ঞাকার ইৰ স্বয়মূ। 
তর্দাশড করোত্যোষ ইন্জহায়ে। যদদাদিশৎ ॥ ৩৯ 

বং সম্ভূতসত্তারঃ দিংহাদনগণ্ঃ প্রভূঃ। 
বৈঃ পরিবৃত ইন্ছক্ঃ শত্রু ইবাবভে ॥ ৪০ 
।তোহশাযন্ত নিন দিব্যহুন্দুভিজাঃ শুভাঃ। 

এ্রজং বেণুবীণাদি-তালকাহালনিস্বনা 
'উরাবতাদিকরিণাৎ কিন্ধিণীজালনিত্বনাঃ ॥ ৪১ 
তততশ্চ তেজসাংরাশী রোদসী মধ্যপূরকঃ। 
'আবিরাসীং ক্ষিতিগত-নয়ন|চ্ছদকোদ্বিজাঃ। ৪২ 

ততঃক্রমাৎ সংদদূশে বিমানাগ্রে প্রজাপতি; । 
্বণণৃহংস্শতৈঃ স্বন্ধেনোহামানঃ সমস্ততঃ ॥ 
দিকৃপালৈশ্ঠামরবাগ্রকরৈরাসেবিতঃ পুরঃ। 
জাহবীষমুলগানীরপ্রকী্ণিভকলেবরঃ ॥৪৫ 
পার্্বয়োশন্রুসৃধ্যাভ্যামুভাভ্যামাতপত্রকে। 
ধার্্যমাণে শনৈর্বযুগতিচঞ্চসলোঠকে ॥ ৪৬ 
্হ্মিভির্গোতমাদ্যেঃ ভুয়মনোরহস্ত কৈঃ1 
তন্ুধ্স্থঃ প্রঙ্জানাব ইন্দরত্যুমাদিভিস্ততঃ ॥ ৪৭ 
আলুলোকে দেবগণৈর্র়্শ ব্ৈরভি্ুতঃ। 
রত্ত দিকাভির্বেষ্টাভির্নৃত্যুতে ম্ম মসাধ্বন্বমূ 8৪৮ 
হাহাহুহ্প্রভৃতিভিগাঁরমানশ্চ গায়নৈঃ। 

উত্তোলিতাক্ষিমালাভিঃ প্রজাভিবক্ষিত: পুর:॥৪৩; পিদ্ধবিধ্যধরগণৈঃ সাদরঞ্চোপবীণিতঃ॥ ৪৯ 
পা শপ তা সাপ শা লস পাস শশী পাপা 

মনুান করিবেন, কারণ রাজাই ধর্মীপালক। [- 
নুপতি গাল স্বয্ংই মনে মনে যে বিষয় | 
চিন্তা করিয়া ছিলেন, ইন্দ্ছ্যমও তাদৃশ আজ্ঞ। 
করিলেন, শ্রবণে ঘৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ 
করিলেন। এবং ইন্দরছায়ের সন্িধানে সতত 
অবস্থিতি করত তদীয় আদেশমাত্রে কিন্করের 
তায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে লাগি- 
লেন। ৩৫---৩৯ 

প্রভূ ইন্দরছায় এইরূপে প্রতিষ্ঠার দ্রব্য- 
সম্তার আয়োজনপুর্ধ্বক দেবগণে পরিবৃত ও 

 সিংহ্াসনাধিষ্টিত হইয়! দেবরাজের স্ায় শোভা 
পাইতে জাগিলেন। অন্তর দববয ছুন্দভি, মুত, 

বেণু, কাহাল ও বীণাদির তাললয়সমন্থিত মনে! 
ইর নিনা্দ এবং এ্ররাবতাি দিব্য করিনিকরের 
কঠলগ্ন কিন্িনী মালার মনোমুগ্ধকর ধ্বনি 
শ্রতিগোচর হইতে লাগিল। ৪০1 ৪১ 

দ্বিজগণ! তৎপরে স্বর্গ মর্ভ্যের মধ্য ভাগ 
পরিপূর্ণ করত এরূপ অদ্ভুত এক তেজোরাশি 
আবির্ভূত হইল যে, ক্ষিতিতলস্থিত কেহুই 

তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল 
'না, সকলের নেত্রই নিমীলিত হইয়া পড়িগ। 
পরে তত্রত্য প্রজাবর্গ অতি প্রযত্বে নয়নোম্ীলন 
করত সন্মুখবর্তী দেই তেজোরাশিকে বথা- 
কথকিৎ রূপে এক এক বার নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। ৪২1 ৪৩ 

অতঃপর ক্রমে এই তেজোরাশির যধা- 

ভাগে বিম/নাধিটিত ভগবান প্রজাপতি দৃষ্টি- 
গ্বোচর হইলেন। চতুদ্দিকে শত শত স্বর্ণ হংস 
স্বদেশে দেই বিমান বহন করিতেছিল। দিকৃ- 
পালগণ, ব্যগ্রকরে চামর ব্জন করিতেছি- 

লেন। উভয় পার্থে জাহ্বী ও যমুনার পবিত্র" 
স্লিলে তরদীয় কলেবর অভিষিক্ত হইতে” 

ছিল। ৪৪1৪৫ 
চন্্র নুরধ্য তাহার উভয় পার্সে যে আতপত্র- 

যুগল ধারণ করিয়াছিলেন, মন্দ মন্ৰ সমীরণ 
সঞ্কারে সেই আতপত্রযুগলের প্রানম্তভাগে 

বিলম্বী আকুঞ্চিত বন্ত্রাবলি ( ঝালর ) দেছুল্য- 

মান হইতেছিল। গৌতমার্দি ব্রহ্মধিগণ দেব- 
রহস্ত মগ্ত্র উচ্চ!রণ করত তীহার স্তব করিত্তে- 

ছিলেন এবং তৎকালে ইন্ছম়াদি রাজ ধিগণ 

ও দেবগণের মধ্যবর্তী বিমান/ধিরটু সেই 
প্রঙ্জানাধ ব্রহ্জাকে ঘখোচিত স্বতিবাধ করিয়া 

ছিলেন। ৪৬৪৭ 

তাহার চতুর্দিকে দেবগণ জয়ধ্বনি করিতে- 

ছিলেন, রম্তাদি স্বর্গবেশ্ঠা। সকল সয়ে নৃত্য 
করিতেছিল, হাহ! হ্হ্ প্রভৃতি সঙ্গীতনিপুণ 

গনবরর্বগণ সুমধুর সঙ্গীত করিতেছিল। দিদ্ধ ও 

বিদ্যাধরগণ সাদরে মনোহর বীণাবাধন'করিতে" 

ছিল। ৪৮.৪৯ 



১৪৮ 

কৃতাঞ্জলিপুটেরূরাৎ তপদ্থিভিরুপা্গিতঃ। 
সাবিত্রীশারদে তন্ত বাকৃপ্রবন্ধিবিচিত্রিতৈ2 
তোষমানাদয়্ত্যো চ কোহন্তস্ত তোষণে ক্ষময়৫০ 
ধে চ গন্ধববসিদ্ধাদ্য। নারদ প্রমুখ দ্বিজাঃ | 
বেত্রহস্তাঃ সহিন্যং দিবামোপানদর্শকাঃ ॥ ৫১ 
সম্র্দশ্চ মহানাপীৎ দেবানাৎ দিবি গচ্ছতামূ। 
ন কোহপি গণ্যতে দেব কো।ব। কেন পথা ব্রজেৎ 

অহৎ পুর্ধিকয়৷ তেষাং ব্রজতাৎ ত্রি্দিবৌকপামূ । 
সন্র্দাতিশয়াদেষাৎ বিভ্রশোহভূৎ স্বধাহনৈঃ ৫৩ | 
অ্ই। পাতা চ সংহত্া জগতাৎ ঘে। জগন্ম১। 
সাক্ষা্ঘ জতি তত্রৈষাৎ সু রাণ।ৎ মহিমা কৃতঃ ৫৪ 
তং দৃষ্টী। মধ্বা দামমো। ভক্তযা বন্ধানীলিনূর্পঃ। 

তপন্থিগণ দূর হইতে কৃতাগ্লিপুটে 
উপাসনা করিতেছিলেন এবং দেনী সাবিত্রী 
সরম্বতী বিচিত্র বাকৃপ্রবন্ধে তাহার সন্তোষ 
উৎপাদন করিতেছিলেন, ফলত: তদীয় সম্তোষ- 

সাধনে আর কে স্ক্ষম হইবে? দ্বিজগণ! 

উৎকলখ গুম্ 

তৈর্দেবৈর্গালরাজেন নারদপ্রমুখেন চ। 
 সহিতে! ধরনিং প্রায়াৎ সাষ্টাঙ্গং প্রান্তবনুহঃ॥৫৫ 
উতায় পর! ভভ্তয। প্রহষেনাস্তরাস্বত|। 
পুলকাঞ্চিতসর্বব,লঃ ব্বৎ মন্ব!নঃ কৃতার্থকম্ ॥ ৫৬ 
পুরতো৷ জগদীশস্ত পশ্থান্ শুদ্ধৎ পিতাম্হমূ। 
কৃত'গলিপুটো বিপ্র। মমজ্জানন্দদাগরে ॥৫৭ 

ইতি উৎকলখণ্ডে ফড়্বিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 

সপ্তবিতশোহ্ধ্যাঁয় | 

অথস্তরীক্ষানিঃশ্রেণী বত্বকাঞ্চননির্ম্মিতি। 
সংলগ্র। সা পাপীঠে পদ্ধোনেধিমানগা ॥ ১ 
ক্ষিতিসংস্পৃষ্টমূল! বৈ বিধাতুরবরোহণে। 
চতুর্ব্যাপায়তা গীনসোপানশ্রেণী দংযুতা ॥ ২ 
রথপ্রাসাদয়ের্েধে শত্রচাপ ইবাংশুমান্। 

সহকারে বদ্ধাঞ্জলি হুইয়! নারদার্দি মহধিগণ, 
সমাগত শ্ুরগণ এবং গালরাজের সহিত 

তৎকালে নারদ পমুখ দেবধি এবং প্রধান | সাষ্টান্গে ধরণিতলে বিলু্ঠিত থাকিয়াই বারবার 
প্রধান সিদ্ধগন্ধব্বগণ হস্তে বেত্র ধারণ করত 
স্বিনগ্নে দা দোপানশ্রেণী সন্দর্শন করাইতে- ৃ 
ছিলেন। ৫০1৫১ 

এ সময়ে গগনমার্ণে প্লেবগণের সঙ্কুল- 
ভাবে গমননিবন্ধন বিষম সম্মর্দ উপস্থিত 

হইয়াছিল। তখন কে কোন্ পথে যাইবে) 
তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না। কোন 
দেবডাকেই কোন দেবত! গণ্য করিলেন না। 
অধিল দেববৃন্দই আমিই অগ্রে যাইব এইরূপ 
বিবেচনায় নিরতিশয় সঙ্কুলভাবে গমন করিতে 
আবরম্ত করায় স্ব ন্ব বাহনব্যিয়ক বিভ্রাট৪ 
উপস্থিত হইল । ৫২৫৩ | 

ওরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে ; কারণ, অখিল 

গজতের হৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা জগন্ময় 
সাক্ষাৎ ভগবান্ যে স্থানে গমন করেন, তথায় 
অন্তান্ত সুবগণের মহিমা আর কি রূপে 
প্রকাশ পাইবে? নৃপবর ইন্ত্রছ্যয়, ভগবানূ 
কমলযোনিকে' এবসগ্রকারে তথায় উপস্থিত 
হইতে দেখ্য়। সভয় ও বিল্্রভাবে ভক্তি- 

স্তব করিতে লাগিলেন ৫৪:৫৫ 

বিপ্রগণ ! অনন্তর সেই মহাত্ম। ইন্দ্র 
পরম ভক্তি সহকারে প্রলুষ্টাস্তঃকরণে গাত্রো- 
'ানপুর্ধক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করত 
পুলকারঞ্চিতশরীর হইলেন এবং সেই নির্মব- 
লামা ভগবান্ পিতামহকে নিরীক্ষণ করত সেই 
জগদীশ্বরের সম্ভুখভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়- 
মান থাকিয়া আনন্দদাগরে নিমগ্ধ হইতে 
থাকিলেন। ৫৬--৫৭ 

বডুবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

অনস্তর ভগবান্ ব্রর্মীর অবরোহণার্থ বত্বু- 
কাঞ্চন.বিনিশ্মিত এক দ্দিব্য সোপানমাল! 
তদীয় বিমানস্থিষ্ত পার্দপীঠে সংলগ্ন হইল 
এসৎ তাহার মুলভাগ স্ষিতিতল স্পর্শ করল। 
উক্ত সোপানশ্রেণীর লোপান সকল দৈর্ধেঃ 
চতুর্ব্যাদ পরিমিত । দেদীপ্যমান ইন্মধনুর ষ্ভায় 
এঁ সোপানাবলী খন ব্রহ্মবিমান ও প্রাসাদের 



সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ | 

আবির্বভূব সহসা! সাদৃতুতৎ বিক্লীতা জনৈঃ॥ ৩ 
ততো গন্ধররধরাগৈত্তৈ রত্ববেত্রকরৈধিজা: 

এষ পঙ্থাঃ প্রভোহোহি ইত্যাদেশিতমার্গকাঃ ৪ 
ুর্ববাসসে। নারদসা কয়কোর্দতহস্ত কঃ । 
সোপানৈরবতীর্ণোছথ পুনানশ্চক্ষুষা! জগৎ ॥ ৫ 
ম্মপমানে। রথান্দৃষ্রী প্রাদাদৎ সমলঙ্কুতমূ। 

দিগস্তব্যাপিনীং শালাৎ রতুস্তভ্তোপশোভিতম্ । 
শকরদ্যাপ্যভুতকরীৎ সর্বসম্তারগভৃতাৎ। 
অবাতরং বিমানাৎ স দেবব্রহ্মধিরাজভিঃ॥ ৬.৭ 
কি্ীটদস্তাগুলিভিঃ ভূয়মানং সমস্ততঃ। 
কটাক্ষেণনুগ্হ!তি যাৎ দিশং ম পিতামহঃ॥ ৮ 
তত্রাঞ্জলীনা সম্বন্ধাঃ শিরম। কোটয়ে! ধূতাঃ। 
পাদাজপ্রণতং দৃষ্বা ইন্দরহায়ৎ প্রজ্জাপতিঃ॥ ১ 

মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়, তখন দকলেই উহা 
এক অদ্ভুত বন্ড বলিয়া সবিন্ময়ে নিরীক্ষণ 
করিতে থাকিল। ছবিজগন! তৎ্পরে গন্ধব্বরাজ- 
গণ রত্ুখচি তবেত্র হস্তে ধারণ করত “প্রভে। ! 
এই আপনার গমলমার্গ, এই দিকে আনুন? 
ইত্যার্দি বাক্যে ব্রহ্মার পথ প্রদর্শন করিতে 
লাগিল | ১--৮৪ 

অনন্তর ভগবান পদ্মযোনি, মহ হুর্বাস। 
ও নারদের হস্তধারণপুর্ববক দৃষ্টিপাতে জগৎ 
প্বিত্র করত দেই সোপানাবলী দ্বারা বিমান 
হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন এবং দেব্রথ- 
নিচয়, সমলক্কৃত প্রাধা্দ ও অমরাবতীপতি 
দেবরাঞ্জেরও ধদর্শনে বিম্ময় উত্পন্ন হয়, 
তাত্ৃশী রতস্তত্েপশেভিত দ্িগন্তব্যাপিনী, 
সর্বনস্তারপুণা পুরুষোত্তম মন্দির সন্দর্শনে 
সানন্দে ঈষৎ হাণ্য করিতে থাকিলেন। তিনি 
যধন বিমান হইতে ভূতলে অবত্তরণ করেন, তখন 
সমুদয় দেবগণ ও ব্রহ্গধিগণ মস্তকে অগ্তুলি- 
বন্ধনপুধ্ষক চতুর্দিক্ হইতে তাহার স্তব করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এঁ সময়ে ভগবান্ পিতা" 
মহ ধে দিকে কটাক্ষপাত করত অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লানিলেন, গেই দিকেই সকলের 
মন্তকে অঞ্জলিবদ্ধন দৃষ্ট হইতে থাকিল। ৫--৮ 

অতঃপর ভগবাণ্ প্রজাপতি নৃপবর ইন্দ্র : 

১৪৭১ 

উবাচ প্রশ্রয়গিরা শ্মিতভিনৌষ্ঠসম্পুটঃ 
অঙ্গল্যা নির্দিশন্ দেবান্ পিতৃন্ ব্রহ্মর্ধিতাপসান্ ॥ 
সিন্ধবিদ্যাধরান্ বক্ষগন্ধর্্বান্ সরসম্তথা। 

একত্রমিলিতান্ সর্ন্বান ঘুগরপন্মোনির্ভরান্ ॥ ১১ 

পশ্টেক্রদ্যুয়াগ্যৎ তে সপ্তুলোকবশীকরমূ ' 

ত্বর্থমেকদী দর্বে মাং পুরক্ষত্য সংগতাঃ ॥ ১২ 

ইত্যুত্ব। প্রযযৌ শীন্রং নারায়ণরথস্ততঃ। 
র প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃপরীত্য পিভামহঃ॥ ১৩ 

আনন্দলিন্ধুসম্ম্নঃ সলোমাঞচবপুঃ ব্বয়ম্। 

স্বমাতআ।নং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সগবৃগ্মূ ॥ ১৪ 

ন্মস্তভ্যৎ নমে। মহৎ তুভ্যৎ মহৎ নমো নম 

অহৎ তং তৃমহৎ সর্ববং জগণে তচ্চরাচরমূ ॥ ১৫ 

মূদাপ্দিকমিদৎ সর্ন্ৎ মায়াবিলসিতৎ তব। 

ছ্যয়কে শ্বীঃ চরণপ্রান্তে পতিত দেখিয়া 
সহাস্তবদনে তথায় সমবেত, আনন্দভরমন্থর 
দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রন্মধিগণ, তাপমগণ এবং 
পিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ন ও অপর! প্রসৃতি 
সকলকেই অঙ্কুলি নির্দেশপুর্্বক মুছু মধুর- 
বনে কহিলেন, ইন্দ্রদুয়! তোমার কি 
সৌভাগ্য দেখ, তুমি ভাগ্যবলে সপ্তলোকই 
ব্শ করিয়াছ। তোমারই কাধ্যের নিমিত্ত একদা! 
সপ্তলোকবাসী স্লেই আমাকে অগ্রে লইয়! 
এহ স্থানে উপস্থিত হইগাছেন। ৯--১২ 

ভনঝান্ কমলযোনি ইন্জদ্ুরকে এই কথ! 
বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান নারায়ণের রথ- 
মমীপে গমন করিলেন এবং দেই জগন্নাথ 
হরিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপুর্বক 
আনন্দলাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত-কলেবর 
হইয়া স্বীয় আত্মন্বরূপ প্রত্যক্ষভৃত দেই 
ভগবানূকে গদৃগদম্বরে এইরূপে স্তিনাদের 
সহিত প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন। হে 

বিশ্বাতবন! আপনাকে ও আমাকে বারংবার 
নমস্কার, কারন যে আমি সেই আঁপনি এবং থে 
আপনি সেই আমি; সুতরাৎ অভিন্নাস্ব্ 
আপনাকে ও আমাকে পুঝঃপুনঃ প্রণাম 

করি। আমি প্রভৃতি এই অধিল চরাচর 
অজগৎই আপনার মায়াবিলাসমাত্র। বন্ততঃ 



১6৪ 

অধ্যস্তৎ তি বিশ্বাতুন্ ত্বয়ৈষ পরিপামিতমূ॥ ৯৬ 
যদেতদধিলাভানৎ ত্বত্বত্বাজ্ঞানসম্তবমূ। 
জ্ঞাতে তি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ॥ ১৭ 
অনির্বক্রবামেবেদং সত্তবাসত্ববিবেকতঃ। 
অদ্বিতীয় জগদৃভাপ স্বপ্রকাশ নমোহুস্ততে ॥ ১৮ 
বিষয়ানন্দমধিলৎ সহজানন্নরূপিন:। 
অংশং তবোপদ্ধীবস্তি যেন জীবস্ধি জন্তবঃ ॥ ১৯ 
নিশ্রপঞ্চলিরাকার নিবিকার নিরাশ্রপন। 
সুলশুক্া স্মমহিমন্ স্থৌল্যসৌক্ষাবিবর্ভিদতঃ॥ ৬২ 
গুপাতীত গ্রণাধার ত্রিগুণাত্মনমোহস্ত তে। 

ত্বন্মায়য়া মোহিতোহ্হৎ স্বষ্টিমাত্রপরায়ণঃ& ২১ 

ভবদীয় মায়াবলে উৎপার্দিত সমুদম্র বস্তই 
একমাত্র আপনাতেই প্রতিফলিত হই. 
তেছে। ১৩০১৬ 

নাথ! ভবদীয় তত্বেরে অক্জনবশতই 
অখিল পদার্থ প্রতিভাদিত এবৎ প্রকৃতরূপে 
আপনাকে জানিতে পারিলেই রঞ্জু প্রভৃতিতেও 
সর্পাদি ভ্রমের সায় আপনা হইতে বিভিন্র 
বন্তর অস্থিতব বিলুপ্ত হইয়া! থাকে, তখন সমু-| 
দ্রয়ই যে একমাত্র আপনি তাহা জানা যায়; 
জগতে কোন্ বস্ত সৎ ও কোন বস্ত অদং 
এরূপ বিশেষ বিবেচন! করিক্না দেধিলে এই 
অধিল বস্তই যেকি তাহ। বাক) দ্বারা কর্ধাচ 
নির্দেশ করা যায় না, বন্ততঃ সকলই একমাত্র 
আপনি; অতএব হে অদ্বিতীয়! আপনিই 
জগত্রূপে প্রতিভাসিত ও স্বপ্রকাশমান, 
আপনাকে নমন্কার। সমুদয় ওস্তগপই সহজ 
আনন্দরূপী আপনার অধিলবিষয়ানন্দকণ। 
আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। হে 
নিরাকার! আপনি নির্বিকার ও নিরাশ্রয়, 
আপনাতে জমুদয় জগৎ্প্রপঞ্চ প্রকাশমান 
হইলেও আপনি প্রপঞ্চাতীত, এবং আপনার 
হুষ্ষাতা বা স্থূলতা না থাকিলেও আপনি স্যুল, 
হুল ও মহান । ১৭--২০ 

হে ত্রিগুণাত্বন্। আপনি সত্বাি গুণত্রয়ের 

উৎকলখণ্ষ্ 

অদ্যাপি লভতে শন্ম এন্তর্ধামিনমোহস্ত তে। 
তৃন্নাভিপস্থজাজ্জাতে| নিত্যং তত্রৈব সংস্কৰন্ ॥২২ 
নাতিক্রেমিতুমীশোহম্মি মায়াস্তে কোহ্ন্য ঈশ্বরঃ। 
যথাহমগ্ডমধ্যেহম্মিন্ রচিতঃ স্থষ্টিকর্মাণি ॥ ২৬ 
তথ! তল্লে ককলিত-ব্রন্ষাণ্ড ব্রদ্মকোটয়ঃ | 
সার্দত্রকোটিগংখ্যানং বিরিকীনামপি প্রভে। ॥২৪ 
নৈকোহপি তত্বতো বেসি যথাহস্তে পুরঃ স্থিতঃ। 
নমোহচিস্তমহিয়ে তে চিদ্রুপায় নমো নমঃ ৪২৫ 
নমে। দেবাধিদেবায় দেবরেবায় তে নমঃ। 

দিব্যাদিন্যন্বরূপায় ধিব্যরূপার তে নমঃ॥ ২৬ 
জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নম। 

 জবলদগিশ্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥ ২৭ 

মায়ায় মোহিত হইগ্রাই হ্ুষ্টিকার্যে নিরস্তর 
নিরত থাকিয়। অন্যাপি কিছুতেই যে, শাস্তি- 
নুখলাভ করিতে পাঁরিতেছি না, তাহাত 
জানিতেছেন; প্রভে।! আমি আপনার 
নাভিপদ্ষঞগ হইতে জন্মলাভান্তে অনস্তভকাল 
তথাক অবস্থিতি করত নিরস্তর আপনার স্ততি- 
বাদ করিয়াও যখন ভবদীয় মায়াকে অতিক্রম 
করিতে সক্ষম হই নাই, তখন অপর আর কে 
তজ্জয়ে সমর্থ হইবে? নাথ! স্ষ্টিকার্ধ্যার্থ 
এই ব্রঙ্গাগ্ুমধ্যে যেমন আমাকে উৎপাদন 

করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোটি কোটি 
ব্রঙ্মাণ্ডেও কোটি কোটি ব্রহ্মার হষ্টি করিয়া- 
ছেন। প্রভে ! সার্ধত্রিকে'টিসংখ্যক মাদৃশ 
ব্রহ্মার মধ্যে ভবদীয় অন্মুখবস্তাঁ আমার স্তর 
কোন ব্রঙ্গাই যথাথরপে আপনার মহিমা 
অবগত নহেন, অতএব হে নাথ। অন্স্ত 

মহিমাৰ্ধিত চিদ্রপী আপনাকে পুনঃপুনঃ 
ন্মস্কং্ন করি। ২১--২৫ 

প্রভো৷ | আপনি অধিলদেবগণেরও আরাধ্য 
দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্রূুপী অথচ 
দিব্যাদিব্যত্বর্ূপ, অতএব আপনাকে বারংবার 
নমস্কার । আপনি জরামৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী 
মনীরগণ আপনাকে জলদগ্সি-স্বরূপ তেজোময় 

আধার হইয়াও ব্রিগুণাতীত; অতঞব আপ- : ও সৃত্যুরও মৃত্যুত্বরূপ বলিয়। কীর্তন করিয়া 
1কে নমস্কার । হে অন্তধ্যামিন্! আমি আপনার “ থাকেন। দেব! আপনি সহজ আনন্দময় 



সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

প্রপন্মৃত্যুনাশায় সহজানন্দরূপিণে। 
ভক্তপ্রিক্ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥২৭ 
প্রপন্নার্ভিবিনাশায় তমক্তোমৈকভানবে। 
নমো নমন্তে দীনানাং কপাসহজগিম্ধাবে ॥ ২৯ 
পরায় পররূপায় পাপৌধারাতয়ে নমঃ । 
অপারপারভূতার় ব্রহ্মভূতাষধ তে নমঃ ॥ ৩৪ 

পরমাজ্মন্বরূপায় নম্ন্তে পরহেতবে। 
পরস্পরাপরিব্যাপ্ত-পরতত্বপরায় তে ॥৩১ 

প্রণতার্তিবিনাশায় নিত্যোদ্যোগিননমোহস্তাত। 
পুর] ষৎ প্রার্থিতং স্ব।মিন্ স্ষ্টিভারাবতারণে ৪৩২ 
তৎকুকুঘ জগন্নাথ সহজানন্দরূপধুক্ । 
ত্বরি প্রদন্নে কিং নাথ দুর্লভৎ মম বিদ্যুতে ॥ ৩৩ 

শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাণন, ভক্তগণের 
প্রিয় এবং নিখিগ জগত্রে পিতা মাতা, 
অতএব আপনাকে পুনঃপুর্ন প্রণিপাত করি 
২৬-২৮ | 

প্রগাঢ় অজ্ঞ।নান্ধকার তিরোহিত করিতে 
একমাত্র আপনিই অদ্থিতীপ্ নৃর্ধযস্বরূপ, 
আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহারও আর 
কোন প্রকার দুঃখ থাকে না, বিবিধ ক্লেশ-দগ্ 

জীবগণের পক্ষে আপনি অকৃত্রিম কৃপাসিদ্ধু- 
স্বরূপ, অতএব বারংবার আপনাকে নমক্কার। 

প্রভো। কাপনি পরা্পর ও সন্দত্রেষ্ট, 

ভক্তগণের পাপপুগ্জের আপনি পরম শক্রু 
এবং অপার-সংলারপারাবারের আপনিই 
পারস্বরূপ; অতএব নাথ! ব্রহ্মরূগী আপনাকে 
নমস্কার । দয়াময়! আপনিই অধিল বন্তর 
মূলীভূতহেতু, এবং পরম্পর৷ পরিব্যাপ্ত পরতত্ব- 
পর ;) অতএব পরমাত্মরূপী আপনাকে প্রণাম 
করি। হে দিত্যোপ্যোগিনা! আপনি ত 

প্রণতগণের জর্ধহুখ দ্র করিয়া থাকেন, 
অতএব আম আপনাকে নমস্কার করি। 

স্বামিন্ট! পূর্বে স্থষ্টিভারাবতারণার্থ আপনার 
নিকট যে বিষয় প্রার্থন। করিয়াছিলাম, হে. 
জগনাধ! হে সহজানন্দরূপিন্ ! এক্ষণে সেই 
প্রার্থণ! পুর্ণ করুন। নাথ! আপনি প্রসন্ন হইলে 
আমার আর ছুর্লভ কি আছে ? ২৯--৩৩ 

১৫১ 

তৃ়ৈবায়ং পৃথগ লীলাভে্বভিনন: কৃপান্ুধে। 
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন-জগৎকারাগৃহাস্তরে ॥ ৩৪ 

ভ্রাম্ন ঘারমাপ্চোতি ত্বামৃতে মুক্তিহে হবে। ৩৫ 
নমে। নমৃন্তে জগণ্ধে কবন্দ্য 

সুরনুহাভ্যর্চিতপাদপ্র 
নমে। নমস্তাপহরৈকচন্্র 

নমোনম সান্দ্রনু ধৌঘপান্্র ॥ ৩৬ 
নমোনম; কম্পনদূরভূত 

ছুষ্প্রাপকা মপ্রদথকল সুক্ষ 

দ্বীনাশরণা প্রণতৈ ₹ছংখ- 
সংখেদ্বুতে। নিত্যনুবদ্ধপক্ষ ॥ ৩৭ 

প্রণীদ জগতাং নাথ মগ্রানাৎ হুঃখলাগরে। 

কট ক্ষলীলাপাতেন ত্রায়ন্ব করুণীকর ॥ ৩৮ 
স্ততেখৎ তং জগন্নাধং বেদার্থৈঃ স পিতামহঃ। 

হে কপান্থুধে! আপনিই ত এই আমাকে 
ভব্দীয় লীলা-ভেদে আপনা হইতে বিভিন্ন 
করিয়া অজ্ঞানতিমি রাবুত জগতরূপ কারাগৃহের 

মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন? এক্ষণে ইহ। 

হইচে মুক্তির একমাত্র হেতু আপনার কৃপা 
ভিন্ন অনস্তকাল ভ্রমণ করিয়াও ত মুক্তিার 

প্রাপ্ত হইতেছি না। ৩9।৩৫। 

দেব! আপনি অখিল জগতের একমাত্র 

আরাধ্য, এজন্য সুরাহ্থব্গণ সতত আপনার 

পাদ্দপদ্বের অঙ্চন1 করিম! থাকে। নাথ! 

এই বিশ্বংঘারে একমাত্র আপনিই সাক্তর 

স্ুধাধার সন্তাপহর অনিতীয় নুধাৎশুত্বরূপ; 
অতএব পুন:পুনঃ অসীম নমস্কার । ৩৬ 

দীনবন্ধো! আপনি দীন্গণের ছুর্লভ 
কামপ্রদ অকম্পন কলরৃক্ষন্বরূপ, এবং দ্বীন 

নিরাশ্রপ় প্রণত 'ভক্তজনের অসীম ক্লেশরাশি 

নিবারণে সতত সমুদ্্যত, অতএব আপনাকে 

ঝারত্বার প্রণাম করি। ৩৭ 
নাথ! ছুঃখপাগরে নিমগ্র জগঘ্ঘসিজীব, 

গণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! 
কঙ্ণ। প্রকাশ করিয়া করুণাকটাক্ষপাতে 

জঙ্রদবাণীকে পরিত্রাণ করুন। ভগবান পিতামহ, 
সেই জগনাথ হরিকে এইবূপ স্তব করিয়া 

শন ৯ পাশাপাশি 



১৫২, উৎকলখণগ্ম্। 

জগাম সীরিণৎ ড্র মবতী্ণধ ধরাধরমূ ॥ ৩৯ নমঃ কালাগিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ 1 ৪৫ 
প্রণম্য পরয়! ভক্ত্য। তুষ্টান বলিনৎ মুদ1]। | ভোগতলবণাচ্ছত্র-মধ্যনুণ্তায় তে নমঃ। 
নভঃ শিরন্তে দেবেশ আপস্তে বিগ্রহ প্রভো ॥৪-1 মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগজয়ে ৷ ৪৬ 
পাদ ক্ষিতিমুখ বহৃহ; শ্বপিতানি সমীরণঃ। তবমেব শেষে ভগ্ন সহঅফনমগ্ডিত। 

নমন্তে হোষধীনাবশ্চক্ুষী তে দ্রিলাকরঃ॥ ৪৯ ! ফণামণ্গণব্য।জ সম্ত তাখিলভৌতিক ॥৪৭ 
বাহবঃ ককুনো নাথ নমস্তে জ্ঞানদর্পণি। । ত্বমেধ নাথ সর্বেষাৎ অরষ্ট। পালয়িতা প্রতো। 
চতুর্দশানাং লোক'নৎ মুলস্তস্তায় সীবিণে । ৪২ অন্ত: ধারগ়িত। নিতাৎ সদাদাত্ত্বনিমিত্তকাঃ॥ ৪৮ 

-পাদ'তে।দ্রপ্রপন্নানাৎ ন॥ঃ পপৌধদারিণে। এষ নারায়ণে! যে। বৈ ব্দান্তেুপণী তে । 
অনস্তবন্নয়ন.“শ্রত্রপাদ।ক্ষিবাহনে ॥ ৪৩ ত্বত্ত স ভিনে। ভগবন কারণাডেদভাগসি ॥ ৪৯ 
নমোহনাদিমহামূল-তমন্তোমৈকত'নবে ] শষ্য! তু শয়িতা হোষ ছাদ্যশ্চ চ্ছার্কো ভবান্। 

্রম্ীময় ভ্রিধ'দৌয়-ন'শার ত্র্যবতারিণে ॥ ৪৪ যে বৈ কৃষ্ণ স বৈ রামে। যো রামঃ কৃষ্ণ এব স 

ফণামণিকপাকার ক্ষিতিমণ্ডলখারিণে। যুবগোরস্তরৎ নাস্তি প্রসীপ তং জগনয়॥ ৫০ 
জাপা পলা পপি পাপা পপর পল ৮ সি 

অবতীর্ণ ধরাধর ব্লভদ্রকে ধর্শনার্থ গমন কণাস্থিত মণির কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতি- 

করিলেন । ৩৯ মুণ্ডকে অবঙ্গীসাক্রমে ধারণ করিতেছেন; 

অনস্তর পরম ভক্তিপহকারে বলদেবকে | আপনি কালাট্িরুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূশ, আপ- 
প্রণামপুরর্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে ূ নাকে পুনঃপুন নমস্কার করি। ৪৩--৪: 
লাগিলেন। ৪০ 1. দেব! প্রলগ়কালে মহার্ণবজল বর্ধিত 

হে দেবেশ! নভোনগুল আপনার মস্য ৪ | হইলে, যে নময় তদ্দবার1 জগল্রম় প্র/বিত হইয়া 

সলিলরাশি শরীর, ক্ষিতিতল পাদঘয়, বহি | একীভূত হয়, সে নময় আপনি স্বীর় কুগুলিত 
মুখ, উনপৰ্ণশৎ বায়ু নিশ্বাদপ্রশ্বাস এত) প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যায় ও ফণামগুলকে ছত্র 

চন্ত্রহুধ্য চকষুর্দয়স্বরূপ, অতএব হ প্রভো ! | করিয়া সুখে নিদ। নিয়! থাকেন, অতএব 

আপনাকে নমস্কার । নাথ! দিঙউনিচঃ আপনার । অনস্তমহিম আপন'কে নমস্কার। হে ভগব্ন! 

বছলমুহ, আপনি চতুর্দশ ভুবনের মুলভ্তত্ত ও আপনি স্বীয় অনন্ত ফণাধণিস্থলে যেন বিশ্ব- 

জ্ঞানের দর্পণিশ্বরূপ ; অতএব আপনাকে | বঙ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করত 

নমস্কার করি। ৪১ ৪২ ৷ সহস্র ফণ্াামগ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয় পয়োধি- 
দেব! যাহারা আপনার চরপকমলের | জলে হুখে শয়ন করিয়া! থাকেন। ৪৬--৪৭ 

অশ্রর় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অধিল | নাথ! আপনিই সকলের অ্টা, পালরিতা 
পাপরাশি বিঘুরিত করিয়া থাকেন, আপনার ৷ ও সংহারকর্তা, একমাত্র আপনিই ধরামণ্ডল 
চক্ুঃ, ক্ণ,মুখ ও হস্তপাদাদি অনস্ত, আপনাকে । ধারন করিতেছেন, প্রভো! আপনি অস্মদাদি 
নমস্কার । প্রতো! আপনার আদি নাই, ূ সকলেরই মুলকারণ। ভগবনূ ! সমুদয় বেদান্ত 
আপনিই বিশ্বের মহামূলম্বরূপ, তমোরাশি শাস্ত্রে ধাহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই 
নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় হৃ্যপম, ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন, 
আপনিই ধগ যজ্ুঃ সাম এই বেদত্রয়ের হ্বরূপ, কেবল অনির্বচনীয় কারণ বশতই পৃথগ্ রূপে 

আপনার কপায় আধাত্বকার্দি ্রত্ধি পোম্্ই বিরাজ করিতেছেন। ৪৮৪১৯। 

প্রশমিত হইক্সা থাকে এবং আপনি ত্রিমুর্তিতে আপনি শর্ধ্যা, নারায়ণ শয়নকর্ত, আপনি 
অবতীর্ণ” অতএব আপনাকে পুনর্্বার নমস্কার ছাদক, নারায়ণ ছাঘ্য। বন্যতঃ ধিনিই কৃষ্ণ, 
করি। প্রভো! আপনি নিজ মস্তক স্বীয় ' তিনিই রাম, এবং ধিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ) 



সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

ইতি স্তবাস্তে বলিনং প্রণমা পরমেশ্বরমূ। 

১৫৩ 

ভদ্রাভদম্বরূপ! তং ভদ্রকালি নমোহস্ত তে ॥9৭ 
ঈশ্বরীং জগভাং দ্রছুৎ হুভদ্র! সন্দনৎ যযৌ॥৫১ তং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারার়ণো হি সঃ 

| স্্রীকূপৎ সর্্রমেব তং পু্রূপে জগদীশ্বরঃ ॥৫৮ 
কার্থাকারণকত্তাঁ তং সর্বশত্যে নমোহন্ত তে ॥; যুযোর্ন হি ভেণোহস্ডি নাস্তযন্তৎ পরমেৰ হি। 

/জয় দেবি জগন্ম'তঃ প্রদীদদ পরমেখ্বরি। 

স্বন্ত হৃদিসংবিষ্টে জ্ঞানমোহাজিকে স্দ|। যথ! ব্মৎ নিযুক্তা হি ভরা বৈষ্ববমায়য়া। 
কৈবল্যহখদে ভদ্রে ত্বাৎ নমামি সুরারণিমু ॥:৩ নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি ॥৫৯ 
দেবি তৃৎ বিষুমায়ামি মোহয়ন্তী চরাচরমূ। 

হৃপদ্মাসনসংস্থাপি বিষুভাবানুসারিণি ॥ ৫৩ 

তৃমেব লক্্মীর্গে রী চ সচী কাত্যায়নী থা সু 
যগ্চ কিকিৎ কচিদ্বস্ত সদসদ্বধিলাত্মিকে ॥ ৫৫ 

৷ তশ্ত সর্ববস্ত শকতিত্ত স্তেতুৎ ত্বাৎ কন্ত শক্তিমান :_-__- -- - 
। জয়ভদ্দরে হুভছে তৃং সন্দেষাৎ ভদ্র রিনি । 

আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র 

বৃত্তি; প্রবৃত্তিঃ পরম। ক্ষুণানিদ্রা ত্বমেব চ। 
সব্বণামপ্রদে নিত্যে ভ্ত'নাং কসবল্ল দী ॥৬১ 
ত্রাহি পা্ধাজলগ্নং মত কপ্।পাঙ্গবিলোকনৈঃ 1৬২ 

সপ পাল ৮ পাপা ছাপা বা এপস 

ভদ্্রদ'গিনী বলিয়া ভদ্র নামে প্রসিদ্ধ, 
প্রভেদ | অতএবহে সদরে! আপনার জয় হউক। 

, লাই ; অত্তএব হে জগন্সয় ! আপনি আমার | হে ভদ্রঙ্কালি! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্র- 
প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ ব্রন্জা পরমেশ্বর | স্বরূপা, আপনাকে নমস্কার । দেবি! আপনি 
বলরামকে এইরূপ স্ততিধাদান্তে প্রণামপুক্স্ঘক র অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান নারায়ণ 
অধিল জগতের ঈশ্বরী বিষুঃশক্তি হৃভদ্রুকে ৰ পিতা । জগতে যত বিচ ্্রী-মুর্তি আছে, 
দরশশার্থ তদীয় রথ-সম্লিধানে উপস্থিত হইয়। | সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, 
কহিলেন, হে (দবি জগন্মাতঃ! আপনার 
জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমে- 
শ্বার! আপনি কার্ধ্কারণকত্রী ও সর্ক- 
শক্তি-স্বরূপিনী, অতএব আপনাকে নমস্কার । 

' হে কৈবল্যনখদে! আপনি অখিল জীবের 

“* হৃৎপন্বমধ্যে বিরাদ্দ করি!তছেন, হে জ্ঞান" 
মোহাত্বিকে! আপনি নুরগণের অবনি-ন্বরূপ, 

(অতএবহে ভদ্রে! আপনাকে প্রণাম 
' করি । ৫*--৫৩। 

হেদেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়। 
রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ুমায়া। হে 
বিঞুভাবানুলারাণি! আপনি ফমলারূপে 
বিষুর হুদয়কমলে সতত বিরাজমান1। মাতঃ! 
এক মাত্র আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই গৌরী, 

' আপনিই শচী ও আপনিই কাত্যায়নী, অধিক 
কি কহিব, জগতে সদসৎ যে কিছু বস্ত আছে, 
আপনি তৎসমুদ্রয়েরই শক্তিন্বরূপা;) অতএব 
হে অধিলাত্বিকে! আপনাকে স্তব করিতে 

সপ কস 

জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়গ্রপ ।৫৫--৫৮। 
হে পরশেশ্বরি! আপনাদিগের উভয়ের 

বিছুমত্র প্রভেদদ নাই, এবং জগতে আপনা- 
দি:গর অপেক্ষা। অপর শ্রেষ্ঠবস্ত আর কিছুই 
নাই। বিষুঃমাগ্ায় আপনি আমাদিগকে যেন্ধপ 
কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমর! প্রতিনিয়ত 
সেই নিদেশানুসারেই ভ্রমণ - করিতেছি। 
পরমাবৃন্তি বলুন, প্রবৃত্তি বলুন, ক্ষুধা বলুন, 
নিদ্রা বলুন, আশা বলুন; আর আশার 
পুর্ণহাই বলুন, সকলি আপনি, এবং একমাত্র 
আপনার কৃপাতেই সকলের মকল আশা পুর্ণ 
হইয়! থাকে। মাতঃ! আপনিই জীবগণের 
মুক্তিপ্র্দায়িনী এব আপনিই তাহাদিগের 
ভব বন্ধনের হেতু । হে সনাতনি! আপনিই 
ভক্তগণের  সর্বকামপ্রদা কঙ্ললতিকা- 
রূপ, অতএব হে ভক্ত.বৎসলে! আমি 
আপনার চরপপ্রান্তে পতিত হইতেছি, 
আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ 

কে সমর্থ হইবে? গ(নি! আপনি সকলেরই ' করুন ।৫৯--৬২ 



১৫৪ 

স্তখেৎ ভদ্ররূপাৎ তাৎ তৎসমীপে স্থিতৎ রথে 
চক্রুৎ হৃদর্শনং বিফোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতমূ। 
প্রণম্য পরয়। ভক্ত্যা ইমাৎ সুতিমুদদাহরৎ ॥৬৩ 
মুদর্শনমহাজাল-কোটিম্বর্ধযদমপ্রভ। 
অজ্ঞানতিমিরাদ্ধানাং বৈকুঞ্ঠাধ্ব প্রদর্শক ॥ ৬৪ 
নমস্তে নিত্যাবনসবৈষ্ঃবাস্ত্রনিকেতন। 
অবার্ধ্যবার্যযৎ যদ্রপৎ বি্ঞোস্ততপ্রণমাম্যহমূ ॥৬৫ 
প্রণম্য সত্ব দেধান্ স রখেভ'ঃ পরিবৃত্য চ। 
ইন্দরছ্যন্নলারদাভযমাদিই্পদপদ্ধতিঃ ॥ ৬৬ 
নীলাচলমথারোহত প্রাসাদং দ্রষটুমুৎ্ুকঃ ॥ ৬৭ 
ততঃ স গত্বা প্রাসাদসমীপৎ দেবতৈঃ সহ। 
দদর্শ শালাং কচিরাৎ শ্বচিন্তাভিমতাৎ ছ্বিজা; ৬৮ 
তন্মধ্যে স্থাপয়ামাম দেবতোরগভূপতীন্ । 
রহ্গান যোগিনো বিপ্রান্ বৈষ্বাংপ্চ তপস্থিনঃ 
দিব্যসিংহাসনবরে নৃপেশ প্রতিপাদিতে। 

ভগধান্ কমলামন, আুভদ্রা দেবীকে স্তব 

করিয়৷ তৎসমীপবর্া রথস্থিত বিষ্ণুর চতুর্থ 
শরীর হুদর্শন চক্রে পরম ভক্তিসহকারে 
প্রণামপুর্বক এইরপ স্বপ্তিবদ করিতে লাগি- 
লেন, হে মহাদীগ্ডিশালিন সুদর্শন! হে 
কোটিহৃধ্যদমপ্রভ ! তুমি অঙ্ঞানতিমিরান্ধ 
ব্যক্তিগণের বৈকুঠমার্গপ্রদর্শক এবং প্রতিনিয়ত 
বিলসনশীল, বিবিধ প্রকার বৈষ্ববাস্নিচয়ের 
আধারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নঃস্কার। 

তুমি বিষ্ণুর অনবা্ধ্য-বীর্ধামুর্তিত্বরূপ, তোম'কে 

আমি প্রণাম করি। ব্রঙ্গা এইরূপে 
ভুদর্শনিকে প্রণাম ও সব করিস্জা সমুদয় 
দেবগণকে ত্ব শ্ব বিমান হইতে অবতারণ 
পুর্ববক প্রামাঘদর্শনার্থ সমুতমুকচিত্তে দেবষি 
নারদ ও ইন্্রছ্য কর্তৃক প্রদর্শিত পথানুমারে 
নীলাচলে অবস্তরণ করিলেন। ৬৩---৬৭ 

ছিজগণ ! অনস্তর ব্রহ্গা দেবগণের লহিত 
প্রাসাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্বীক় 
মনোমত মনোহর শাল। সন্দর্শনপুরব্বক তন্মধ্যে 
দেষগণ, উরগগণ, ব্ক্ষাধিগণ, যোগ্িগণ, বিপ্রগ্ণ, 
তপদ্থিশণ, বৈষধগণ ও ভূপতিগণকে সংস্থাপন 
করিলেন। এবং সেই বিভু ভগবান্ও হ্বয়ং 

উত্ককলখণগুম্। - 

স পাদগীঠে ভগ্গানুপবিষ্ঃ স্বয়ৎ বিভুঃ ॥ ৭০ 
শাস্তিপৌন্টিককন্মার্থৎ ভরদ্ধাজং মহামুদিমু। 
পিভামহাজ্ঞয়। ভূপো বরয়ামাস ঝদ্ধিমৎ॥ ৭১ 
প্রতিষ্ঠায়ান্ত যে দেব! বলিপুজাবিধো৷ মতাঃ। 
হোমেষু চ তথা তে বৈ ধ্যানরূপমুপা শ্রিতাঃ॥৭২ 
আজ্ঞা পদ্মযোনেস্ত চতুর্দিগৃভাগমা শ্রিতাঃ 
পুজিতা গন্ধপুপ্পৈশ্চ মাল্যালক্কারভূষণৈঃ ॥৭৩ 
ততঃ কম্ম প্রববূতে ভরঘাজেন ধীমতা। 
প্রত্যক্ষং দেবদেবস্ত সর্বেরষাঞ্চ দিবৌকপামূ ॥৭৪ 
ভ্রৈলোক্যবাসিনাৎ পুজাং চকার নৃপতিমুঁদা। 
সা/ঙগাপাজৎ জমভ্যচণ জগংঅষ্টারমগ্রতঃ ॥৭৫ 
ততঃ সংপুজিতাঃ কর্দ্বে তেন ত্রেলোক্যবাদিনঃ | 
পশ্যান্তোহবস্থিতং মধ্যে সাক্ষাদূত্রক্গাণমব্যয়মূ ॥৭৬ 
বপুন্মন্তং জগন্লাথৎ প্রত্যক্ষৎ ব্রহ্মরূপিণম্ । 

ূ ইন্জয়প্রদ্ত পাদলীঠদমঘিত উৎকৃষ্টতম 
দিবাসিংহামনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে 
ভুপতি ইন্ত্রছায় পিতামহের আঙ্ছানুসারে 
শস্তিক পৌষ্টিক কন্মানুষ্টানার্থ মহামুনি ভর- 
দ্বাজকে ব্হুমুল্য দ্রব্যাদি দান করত বরণ 
করিলেন । ৬৮--:৭১ 

যে সকল দেবগণ প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধীগ্ন বলি, 
পৃজী, ও হোমার্দি কার্ধে অভিমত, ভগবান্ 
পদ্ঘযোনির আজ্ঞান্থলারে তাহারা ইন্দ্র 
কর্তৃক গঞ্ধ, পুষ্প ও মাল্যাল্কারার্দি ছার! 
পূজিত হইস় চতুর্দিকে উপবেশন করত ধ্যান" 
যোগে বিষুরূপ চিন্তা করিতে থাকিলেন। 
অনন্তর মুনিবর ধীমান ভরঘাজ, দ্েবদেব ব্রন্গা 
ও অন্ঠান্ সমুদয় দেবগণের সমক্ষে কর্তব্য 
কম্ম আর করিলেন। তৎকালে নৃপতি 
ইন্জ্ছ্য্, সানন্দে অগ্রে সাঙ্গোপা দেবগণের 
সহিত জগবঅস্ট। ব্রঙ্গার অর্চন্াপুর্বক 
ত্রিলোকবামী অধিল জীবগণেরই যথাযোগ্য 
পুজা করিলেন। ৭২---৭৫। 

অনন্তর ইন্জছয় কর্ভৃক পুজিত ত্রেলোক্য- 
বাসী সমুদয় প্রাণিগণ ইন্জহযমের প্রাসাদে 
দেবগণের মধ্যস্থলে অবস্থিত অব্যয় সাক্ষাৎ" 
দ্ধ! ও ব্রহ্মরূপী প্রত্যক্ষ ছেহধারী জগনাথকে 



সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ। 

ইসছায়প্রমাদেন জীবসুকততবমাপদুযুং ॥ ৭৭ 
কলেবরৎ ভগব্ত; প্রাদাদৎ হৃমনোহরমূ। 

প্রতিষ্ঠায় ভরছ্াজঃ সমুদ্থিতমহাধ্বজমূ ॥ ৮ 
ব্যজ্ঞাপযুৎ প্রতিষ্ঠার্থ, জীবস্তাথ পিতামহ্মৃ। | 

সমুতস্থৌ ততো৷ রহ্ধ। কৃতস্বস্তযপ়নঃ স্বয়মূ ॥ ৭৯ 
খষিভির্মাদরাদৈশ্চ বিদ্ভি্র(দনৈস্তথা। 
রাজভিঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ন(গৈঃ সহিতঃ পরমধষিভিঃ ॥৮০ 
গ্ধবৈ্বগাঁ়মানেযু দিবযগানেযু সুম্বরমূ। ৰ 
মাল্যোচিতরাগেঘু নৃত্যন্তীঘপ্নরঃম্থ চ॥ ৮১ 
শাকুনেযু চ হুক্তেষু পঠ্যমানেষু চ ছবিজৈঃ। 
শঙ্খকাহালমুরজভেরী ঝদিত্রবৈণবে ॥ ৮২ 
শবে প্রমুচ্ছিতে তত্র সর্ব তে স্তন্দ'নাপরি। 
গত্বাব্তারয়ামাহ্ রথাৎ লোপানবত্মঁমি ॥৮৩ 
সাবধান! সমাধিস্থা ভক্ত্য। সধ্যমিতাতুকাঃ | 
পার্খয়োরুরজযোমুর্দি পাদযোর্ন/স্তপাণয়ঃ॥ ৮৪ 
শনৈঃ শনৈঃ সলীলং তে নারায়ণমনাময়মূ। 

অবলোকন করত জীবশুক্ততা প্রাপ্ত হইল। 
এদিকে মুনিবর ভরদ্বাজ ভগবান্ জগনাথ দেবের 
দারুময় কলেবর এবং সমুন্নত মহাধ্বজ-নুশো- 

ভিত জুমনোহর মন্দির প্রতিষ্ঠাপুর্্বক ভগবানের 
জীৰদশরার্৫থ ভগবান পিতামহকে নিবেদন 
করিলে, তিনি স্বয়ং ততৎকালোচিত স্বস্ত্যয়ন 
করিয়! নারদার্নি দেবধি অন্ঠান্ত মহধি, বিদ্ৃ- 
ব্রাঞ্মণ ক্ষত্রিয় রাজগণ ও নাগগণের সহিত 
গাত্রোখান করিলেন । *৬--৮০। 

তৎকাগে গন্ধব্বগণ সুমধুর স্বরে মাঙল্যো- 
চিত রাগ-বরাগিণীতে দিব্য সঙ্গীত, অগ্দর! 
সকল মনোহর নৃত্য ও ঘিজগণ শাকুনহৃত্ত 
পাঠ করিতে আরম্ত করিলেন এবং চতুর্দিকৃ 
হইতে শঙ্খ, কাহাল, মুরজ, ভেরী ও বেণু 
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর মহাশব 

সমুখিত হইল। পরে ব্রহ্মাদি সকলে রখোপরি 
গমনপুর্র্বক সমাধিস্থ ও সংযতচিত্ত হইয় ভক্তি- 
সহকারে লাবধানে হস্ত দ্বার! পার্খদেশঘয়, 
ভুজযুগল, পাদদ্বয় ও মস্তক ধারণ করত ক্রয়ে 
ক্রমে মৃদ্ভাবে অব্যয় নারায়ণকে রথ হইতে 
মোপান .থে অবতারণ করিলেন এবং মধ্যে 

৯৫৫ 

বাং বাসং তুলিকানু লিঙ্থাঃ প্রামাদসন্গিধিন ৮৫ 
উপধুর্ণযপরিসম্তানবৃ্টিহৎ্পতিতাহ চ। 
জয় কৃষ্ণ জগনাথ জয় সর্ব্ব'ঘনাশন ॥ ৮৬ 
জয় লীগাদারুতনে! জয় বারু/ফলপ্রদ। 
জয় সংসারসন্মপ্ন-লীলোদ্ধার জয়াব্যয় | ৮৭ 
জয়ানুকম্প/পাথোধে জয় দীনপরায়ণ। 
জনাচযুত জয়ানস্ত জয়েশাম নমোহস্ত তে ।৮৮ 
এভিঃ পদৈঃ ভূয়মানো বরহ্গণ। স স্বয়ভূবা 
তুষ্টাব চ মুদা যুক্তো নারদশ্সেপবীণয়ন্ ॥ ৮৯ 
রতচ্ছতরযুগে মুদি ধা্যমাণেহ্থ পৃষ্ঠতঃ। 
শশিলা ভাতা ভক্ত! দিব্যধূপেন ধৃপিতঃ ॥ ৯০ 
শ্রেণীড়তা উভদ্নতঃ পার্শয়োশ্চামরগ্রহাঃ। 

মধ্যে স্থ|নবিশেষে রক্ষা করত ভ্রুযে প্রাসাদ- 
সনিধানে আনঘুন করিলেন ৮১:৮৫ 

এ সময়ে স্বর্গ হইতে উপর্ধ্ঃপরি কর্পবুক্ষের 
পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকিল। হয় ভগবান ব্ঙ্া 
তৎকালে “হে কৃষ্ণ! হে জগমাথ! হে সর্ব 
পাপবিলাশন ! 'আপনার জয় হউক। হে 
বাহথাফলপ্রদ! আপনি লীলাময় এন লীগ! 
প্রকাশাথই এই দামী মূর্তি পরিগ্রহ করি- 
যাছেন, অতএব আপনার জয় হউক। হে 
অবায়! আপনি সংলারপাগরে নিযগ্র জীবগণকে 
অবলীলায় উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং আপনি 
ক্পারমের সাগ্গর, অতএব আপনার জয় হউক। 
হে অচ্যুত! হে অনন্ত! একমাত্র আপনিই 
দীনজনের ছুঃখ নিবারণে সতত সমুদ্যুক, 
অতএব হে ঈশান! আপনার জয় হউক, জয় 
হউক, আপনাকে নমস্কার”এইরপে স্তব করিলে 
দেবর্ধি নারদও বীণাবাদনসহকারে সানন্দে 
স্বাতিবাদ করিতে গাগিলেন। ৮৬--৮৯। 

অনন্তর চলত হুর্য জগমাথ দেবের পৃষ্ঠদেশ 
হইতে তদীয় মন্তকোপরি পরম ভক্তিপহকারে 
রত্রধচিত ছত্রদ্বয় ধারণ করিলেন, অপরাপর 
বহুলদেবগণ দিবাধূপগন্ধে তাহার গীতি উৎ. 
পাদন করিতে থাকিলেন এবং অসংখ্য যুবকবৃদ 
জগমাধদেবের উভয় পার্থে শ্রেণীবন্ধ হুইয় 



১৫৩৬ 

সলীলা ন্দোল্নবাগ্র। যৌবনালগ্কুতান্তথা ॥ ৯১ 
এবৎ তে লহিতাঃ সর্ব হর্ষকৌডুগ্লান্বিতাঃ | 
নুদূর্শনং হৃতদ্রাঞ্চ বল ভদ্রমনৈস্িমুঃ ॥ ৯২ 
প্রামাদঘারি রচিতে রত্রন্স্তেহথ মগ্ডপে। 
বাদযিতবাভিষেকায় সন্মুধাদর্শমণ্ডুলে ॥ ৯৩ 
সুবাসিতৈ রত্বকুততৈস্তা রবাযূযুপদত্ত ই ত:। 
সুক্তাভ্যাৎ স্ত্রীপুরুদগ্োরভিষে+ৎ পিতামহঃ ॥৯৪ 
চকার ভগরীলোকসংগ্রচার্থ, ছিজোতমা2 | 

উতৎ্কলখণ্ডম্। 

তরি প্রতিষ্টিতে নাথ বস সর্ষে প্রতিষ্টিতাঃ ৷ 
তবাজ্য়। প্রতিষ্টেয়ৎ পুর্ণাস্তাং তৃত্প্রমাদতঃ ॥৯৮ 
স্থাপরিত্ব। জগন্নাথ, স্পৃন্থ! তস্ত-হদন্ুজমৃ। 

৷ আনু্টভৎ মন্ত্রাজং সহত্রৎ প্রজজাপ হ॥ ৯৯ 
বৈশাখন্তামলে পক্ষে অইম্যাৎ পুষাযোগতঃ। 

। কৃতী প্রতি ভো বিপ্রাঃ শোভনে গুরুবাসরে ॥ 
তদ্দিনৎ হুমহৎপুণ্যৎ সর্পাপপ্রনাণনমূ। 

 হ্বানৎ দানং তপো হোমঃ সর্ব কযামনুতে 1১০" 
ততোহ্ভ্যলগ্ভান্ দেবান্ গন্ধমাল্যোপশোভিডান্ ৃ তম্মিন দিনে যে পন্ান্তি মানব! ভক্তিভাবিতাঃ। 

নীরাজদ্িতা বিধিবৎ স স্বয়ং লোকভাবনঃ | 
রত্ুপিংহাপনে রম্যে স্থাপয়াম।স মন্ত্রতঃ ॥ ৯৬ 

ব্রন্মোবাচ। 

অশেষজগদ্।ধার সব্ধলোক্প্রতিঙ্নিত। 
সুপ্রতিষ্ঠাথিলব্যাপিন্ প্রাধাদে হুস্থিরে। ভব ॥৯৭ ৰ 

উপ ক পপ পপ ০ পেশ শট শা 

করে দিবাচামর ধারণ করত ধীরভাবে আন্দে 
লিত করিতে আরম করিল। 

পরে এইর'পে তাহার! মকলে মিলিত ও 
হর্ব-কৌতুহলাহ্বিত হইস্ছ! এইরণে ক্রমে ক্রমে 
বলভদ্র, সুভদ্রা ও নুদর্শনকেওত আনয়ন 
করিলেন। 

হে ছিজগণ ! অনন্তর স্বপন লোকভাবন 
ভগবান পিতামহ, লে.করক্ষার্থ প্র।সাদের ঘ।র- 
দেশবর্তা রত্ুস্তভবিরাজিত সুশোভিত মণ্ডপ 
মধ্যে সন্মুখস্থাপিত দর্পণে প্রতিবিন্গময় উক্ত 
দেবগণকে অভিষেকার্থ মুগদ্ধি তৈলাদি ছারা 
উদ্ানিত করিয়া কূর্বাদি সুনাসিত তীর্থ জল- 
পুর্ণ কলপনিচয় ছার! স্ত্ী-পুরুষ সৃক্ত পাঠকরত 
তাহাদিগকে অভিষেক করিলেন; অত:পর 
পান্ধ-মাল্যোপশোভিত ও বিবিধ অলস্ক'রে অল- 
স্কৃত করিয়া যথাবিধি নীরাজনাপুর্ষবক যখোক্ত- 

বেদ.মন্ত্র উচ্চা+ণ করত রমণীম্প পিংহাপনে 

স্থাপন করিলেন। ৯০--৯৪ 
অনস্তর এইক্সপ প্রার্থনা করিলেন, হে 

সর্ধলোকপ্রতিষ্ঠিত! আপনি অখিল জগতের 
আধার এবং সর্ঘব্যাপী,--আপনি কৃপা বরিয়। 
এই প্রাসাদ মধ্যে সুপ্রতিষ্টিত হউন এবৎ 
সম্যক স্থিরভাবে অবস্থান করুন। 
আপনি প্রতিষ্িত হইলেই আমর সকলেও 

নাথ !| 

। কুষ্ঃং র।মৎ সুভ দ্রাং তে মুক্তিভ'জে। ন সংশয়ঃ 

শুরাষ্টরমী যা বৈণাধে গুরুপুষ্যযুতা যদা। 

৷ তগ্তামভ্যর্চনং বিষে: কোটি জমাঘনাশনমৃ১০৩ 

ইতি উত্কলখণ্ডে সপ্তবিংশো হধ্যায়ঃ। 

প্রতিগ্িত হইয়া! থাকি। আপনার আজ্ান্ু- 
সারে অনুষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠাকার্যে আপনারই 
প্রণাদে পুর্ণ হউক, এইবপ প্রার্থনাস্তে জগন্নীথ- 
দেবকে ন্নান করাইয। তাহার হৃৎকমল স্পর্শ 
করত সহঅবার আনুষ্ুভ মগ্ররাজ জপ করি- 
লেন। হে বিপ্রগণ[ ভগবান্ বক্ষ, বৈশাখ 
মদের পুষ্যাযোগযুক্ত শুরুপক্ষীয় অষ্টমী 
তিথিতে জুশোভন বুহস্পতিবারে উক্ত প্রতিষ্ঠ।- 
কাধ্য সম্পার্ধন করেন। ৯৭---১০৪ | 

তজ্জন্য এ দিবস, অতি পুণ/তম ও সর্ব 
পাপবিনাশন। এউঁর্দিনে সান দান তপশ্ত। ও 
হোমাদি সমুদ্ধাপ কাধ্যই অক্ষয়-ফলজনক হইয়া 
থকে। যে সকল মানবমণ এ দিনে ভক্তিপুণ 
নৃষ্বয়ে জগনাথদেব, বলরাম ও সুভদ্র্দেবীকে 
দর্শন করে, তাহার! নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া 
থাকে। অধিক আর কি কহিব, বৃহল্পতিবারে 
ও পুষ্যানক্ষত্রা্িত বৈশাখ শুক্লা্ঈমীতে ভগবান্ 
বিষ্ণুর অর্চনা করিলে কোটিজন্মার্জিত কলুষ 
রাশিও ভিরোহিত হইয়া ষায়। ১০১--১৪৩ 

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 



অঙ্টবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৫৭ 

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ। | মা 
অনুগ্রহায়াবতরত, প্রত্যুতৈষ ভয়প্রদঃ। 

জৈমিনিরুবাচ। সব্ব্ব ভয়াম্থিরতরাং প্রলয়াশ স্কনোহধুনা। 
তডঃ স ভগবান্ মন্ত্র মহিয়। নরকেশরী তবমেব ভগবল্লীলাং জানাদি জগত।ং পতে ॥ ৬ 
ইন্জহ্যয়াদিভিঃ সপ্সৈরর্ঘদূশেহভুতদর্শনঃ ॥ ১ তদ্ছত্বা নারদব5ঃ পছধোনিঃ ম্মিতাননঃ। 
লেলিহানে! জগতসর্র্বৎ সমস্তাজ্লজিহ্রয়া। | উবা6 কৌতুকৎ বাক্যং সপ্সেষামুপকারকমূ ৭ 
কালাগিরুত্রদৃশং গ্রসন্তমিব চোখি মু 1২ ্রচ্ষোবাচ। 
রোদদীকন্বরং ব্যাপ্য তেজস| তপসা ভূশম. অবতীর্ণৎ জগন্নাথ, চৃষ্টু। দারুবপুর্ধরমূ। 
অনেকাক্ষিমুখগ্রীবা-করপাদশ্রতিবিভূঃ ॥ ৩ অবজ্ঞান্তস্তি বৈলোকাঃ সাক্ষাদূত্র্গত্বরূপিণম্ ॥৮ 
সর্ব শ্রধ্যময়ো দেবঃ কেবলৎ তেজসে| নি্ি। অতন্ববেদ্ধিনো। মু়। মহিমানং বদস্থ্িতি। 
ভয়ত্রস্তাসমুদৃবিগ্রা নেশাঃ স্তোতুমপি প্রভূমূ ॥ ৪ মন্ত্রিতো মন্ত্ররাজেন যেনায়ং পরমেষ্িন! ॥ ৯ 
তস্তথাব্ধমালোক্য নারদঃ পিতরং তদা। পুরাভিমন্ত্রিতাহনেন বিদদার মহামুরমূ। 
পপ্রচ্ছ ভগবন্লিখৎ কথমেষ প্রকাশতে ॥ ৫ তাদৃগ্রূপৎ সুছূর্শং প্রথপ্যসেহপি ভয়প্রদমূ ॥১০ 

মুর্তিরেষ। পরাকাষ্টা বিষ্ণোরমিততেজসঃ। 
জৈচনি কহিলেন, হে ছিজগণ। অনস্তর যামভ)চ্য গতিৎ যাস্তি পুরা বুত্তিবর্জিিতাম ॥১১ 

মার মন্্রমহিমায় ইন্তছ্য়াদি সকলে সেই ন্ৃসিংহাভিমুখঃ ভোব্রমিদমাহ মুদানিতঃ॥ ১২ 
ভগবান জগনাথ দেঁধকে অদ্ভুতীকার নৃসিংহ 
ুর্তিতে দর্শন করিলেন। তাহারা দেখিলে, প্রগয়ধল উপস্থিত বিবেচনায় ভয়ে নিতান্ত 
সেই নৃমিংহদেব যেন সমন্তাৎ তেছঃপ্রদীপ্ত | অগ্থির হইয়াছে । অতএব এরূপ হইবার 
জিহ্ব। দ্বারা সমুদয় জগৎ অবলেহন করি- | কারণ কি ? বলুন। হে ভগবন্ ! একমাত্র আপ- 
তৈছেন। তৎ্কালে বোধ হইল যেন কাঁলাগ্নি ; নিই জমৎপতি হরির লীলার বিষয় অবগত 
রু্সদৃশ আবির্ভূত হইয়। অধিল বিশ্ব গ্রাস! আছেন। ৬গবান্ পদ্থধোনি, নারদের তাদৃশ 
করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। তেজোনিধি | বাক্য শ্রবণপুর্নিক সহান্তবদনে সকলের উপ- 
বিভু নৃমিংহদেব সর্বদা আশ্চর্ঘময় বলিয়া | কারক পরম কৌতুকাবহ এই কথ| বগিলেম। 
প্রভীত হইতে লাগিলেন । ভাহার চক্ষু কর্ণ মুখ ! অতত্ববেদী মুটুলোক নকল সাক্ষাৎ ব্রঙ্গবূগী 
নানিকা গ্রীবা ও হস্তপদাদি অসংখ্য দৃষ্ট | এই জগমাথদেবকে দ্রারুময় দেখি! অবজ্ঞা 
হইল এবং বোধ হইল তদীয় তপস্তেজে স্বর্গ ও । করিবে,এই বিবেচনায় তাহারাও যাহাতে ইহার 
মর্ত্যের মধাভাগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাদুশ । মহিমা খ্যাপন করে, তজ্জন সর্ধমন্ত্-প্রধান 
ভীমমুর্তি-দর্শনে ভত্রত্য সকলেই সাতিশয় ূ পরমেষ্টিমন্ত্রে ইইকে অভিমন্ত্রিত করিয়াছি উদ্বিম ও ভয়্রস্ত হইয়া সেই প্রভুকে স্থাতিবাদ ; বলিয়া এইরূপে প্রকাশমান হইগ্নাছেন। পূর্বে 
করিতেও সমর্থ হইলেন না। ১--৪ ! ইনি এই মন্ত্েমন্ত্িত হইয়া আমার ও ভীতিপ্রঘ 

তৎকালে তাহাকে যথাবিধি দর্শনে দেবধি : এতাঘৃক ছুনিরীক্ষারূপ ধারণ করঙঃ মহাহুর 
নারদ, হ্বীয় পিতা কমলাগনকে জিজ্ঞাসা ূ হিয়ণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অমিত- 
করিলেন, গবন্ ! হরি কি জন্ত এরপ প্রকাশ তেঙা বিষ্ণুর ঈদৃশী মুর্তিই কালবিশেষ হ্বরূপ 
পাইতেছেন ? ইনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ এই মূর্তির অচ্চনা করিলে জীবগণ নির্ব্বাণ 
প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রঙ্গা, সেই নৃসিংহ- 
প্ত্যুতত ইনি এক্ষণে সকলেরই ভয়প্রদ হইয়া. দেবের সম্মুখীন হইয়া সানন্দে এইরূপ স্তাতি- 
ছেদ। দেখুন এক্ষণে সমুদ্ধ প্রাণিগণেই : বাদ করিতে লাগিলেন । ৫১২ 



১৫৮ 

নমোহস্ত তে দিব্বরৈকলিংহ 
নমোহস্ত তে যোগগুহৈকসিংহ 
নমোহস্তক তে নিংহবুধৈকমিংহ 

নমোহুন্ত নীলাচলশূঙ্গসিংহ ॥ ১৩ 
নমোহস্ত ছুঃখার্ণবপারদিংহ 
নমোহন্য তেজোময়দিব্যমিংহ | 
নমোহহ্ক চিত্রাকৃতিচিত্রসিংহ 
নমোহঘ্ব তে রেশবিমুক্তিমিংহ ॥ ১৪ 

নমোহত্তয তে দিবাবপুর্বদিংহ 
নমোহন্ত তে বীরবরৈকসিংহু। 
নমোহস্ততে দৈত্যবিনাশমিংহ 

নমোহজ্ত দেবেঘধিদেবসিংহ ॥ ১৫ 
স্ততেখং দিব্যসিংহং তমিল্মহ্যুমং প্রজাপতিঃ। 
সিংহ্যস্তং সমালিখাৎ তক্তোপ্রিনিবেন্য চ ॥ ১৬ 

| প্রাপ্ত, 

উতৎকলখণ্ডম্। 

দীক্ষরিত্বা মন্ত্ররাজৎ সাক্ষাদাধর্ধণে।দিতমূ 
আহ্র্বৈষণবনির্ব্বাণৎ যং বেদাস্তপরায়ণাত | ১৭ 
যত্র বেদাশ্চ চত্বারঃ সাক্ষান্নিত্যৎ প্রতিষ্ঠিতাঃ 1১৮ 
যমধাত্য মহামস্্রঃ মনুঃ শ্বায়ভূবঃ পুরা। 
ৃপ্িঞ্চকার ভগবান্ প্রাপ্তমস্মাচ্চতুমু্খাৎ। 
অণিমাদিগুগা যস্ত ফলৎ স্তাদানুষলিকমূ ॥ ১৯ 
এক এব মহামন্ত্ঃ পুরুষার্থচতুদমূ। 

২ কারনভূতে! হি কিং পুনঃ ক্ষুদ্রকামনাম্ 
এক এব মহামন্্রঃ সর্ধব্রতুফলপ্রদঃ। 
সর্বতীর্ঘপ্রদশ্চৈব সর্বদানফলপ্রদঃ ॥ ২১ 
যথায়ৎ সর্বপাপৌ-তুলরাশিদবানলঃ। 
দিব্নিংহাকৃতির্দেবে মন্ত্ররাজস্তথাক্ষরমূ ॥ ২২ 
এবমভ্যস্ত যত্তয়ে! ভবরোগৎ ত্যঙাস্তি বৈ॥ ২৩ 
য্ত গ্রহণখাত্রেণ গ্রহাপস্মাররাক্ষমাঃ। 

সপ "আপা সপ আপ ০৭ সপ্রিপা্াপ সপ  ০1 "পপক পআজ প  জগ ০ 

হেদেব! আপনি অলৌকিক সর্বশ্রেষ্ঠ | নৃ্িংহদেবের প্রধান মন্ত্র সনিবেশিত করত. 
অস্থিতীয় সিংহমুর্ভিধারী, আপনাকে নমস্কার। নৃপবর ইন্দরামকে সেই মন্ত্রে দীক্ষাদানপুর্ব্বক 
হে যোগিগণের যোগরূপ গুহাশায়ী অপ্রতিম- | অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বেদান্ত শান্ত 
সিংহ! আপনাকে নমস্কার। আপনি মহা- | পারদর্শী বিঘৃগণ যাহাকে বৈষ্ণব নির্ব্বাণ* 
সিংহগণের মধ্যে সর্বপ্রধান দিংহ, এব: 
আপনি নীলাচলের শৃঙ্গবিহারী মহাসিংহ, 
আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। প্রতো। 
আপনি ভক্তগণকে ছুঃখার্ণবপারে লইয়া 
যাইতে সিংহবৎ মহাবিক্রমশালী, অত এব হে 
তেজোময় দিব্যমিংহ ; আপনাকে নমস্থার। 

হে চিত্রনিংহ। আপনার আকৃতি অতি 
বিচিত্র, আপনি শরণাগ্ত ব্যক্তিগণের ক্রেশ- 
বিমুক্তিদ্বানবিষযে মহাবিক্রাস্ত লিহহস্বরূপ, 
অতএব আপনাকে নমস্কার নমস্কার । হে 
দিব্যশরীরধারিন নৃলিংহ! আপনি বীরবর- 
গণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীরকেশরী, আপনি 
দৈত্যপশ্ত-বিনাশে মহাপিংহম্বপ এষং 
আপনি অধিল দেবগণের মধ্যে দিংহবৎ 
সর্ধবপ্রধান অধিদেব, অতএব আপনাকে পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করি। ১৩--১৫ 

ভগবান্ প্রজাপতি দেই দিব্যসিংহকে 
এইরূপ ভ্যতিবাদাস্তে নৃসিংহ'যন্ত্র অস্থিত 
করিয়া তছুপরি সাক্ষাৎ অথর্ধবেদোক্ত ' 

নামে উল্লেখ করেন। যে মন্ত্রে সাক্ষাৎ বেদ- 
চতুষ্য় প্রতিনিয়ত অবস্থিত। পুর্বে ভগবান্ 
স্বায়ভু্মন, ব্রহ্মার নিকট হইতে যে মহামন্ 
প্রপ্ত হইয়া সতত জপ করত স্থ্টি বিস্তার 
করিয়াছিলেন। অণিমাদ্দি অষ্টপিদ্ধি যাহার 
আনুষ্িক ফল। একমাত্র যে মহামন্তর, জীব- 
পপের ধরন্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষা্থ& 
চতুষ্ট লভেরই কারণশ্বরূপ, শ্থৃতরাং উহা 
ষে সামান্ত কামনা লিদ্ধ হইবে, তাহার ভার 
কথ। কি? ১৬--২০ 

একমাত্র যে মহামন্ত্র, সর্বপ্রকার যজ্ঞের, 
সমুদয় তীর্ধের ও সর্ববিধ গানের ফলদান 
করিয়া থাকে। অধিক দিব্য সিংহাকৃতি এই 
নৃদিংহদেব যেমন সর্ববিধ পাপপুঞ্জরূপ তুলা: 
রাশির ভম্মীকরণ বিষয়ে দ্াঝানলম্বরূপ, এই 
অক্ষরাত্মক মন্ত্ররাজও সেইরূপ জানিবে। 
যতিগ্পণ এই মন্ত্র্জপ করিয়াই ভবরোগ হইতে 
মুক্ত হইয়া থাকেন। এই মন্্রগ্রহণ করিব 
মাত্রেই হুষট গ্রহ, গ্রহাপম্মার, রাক্ষম, ডাকিনী, 



অগ্াবিশোহধ্যায়ঃ | 

ডাকিন্তে। ভূতব্তোলাঃ পিশাচ1 উরণা! গ্রহাহ । 
দূরাদেব পলায়স্তে নেশান্তে বীক্ষিতু্চ তম্ ॥ ২৪ 
মন্ত্রাজং ততোলন। ইন্সচ্যশ্চতুর্খৎ। 
নৃলিৎহং শান্তবপুষৎ লক্ষ্মীংস্থিতবক্ষপমূ্ ॥ ২৫ 
চত্রুং পিপাকৎ দধ্তং চক্্রহ্র)াগ্রিচক্ষুষমূ। 
জানুপ্রণারিতকর-সরো জদন্দমুনুদম্ ॥ ২৬ 
যোগপট দমারঢৎ দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্বকে। 
মন্ত্রবর্ণময়ে মধ্যে কর্ণিকা প্রণবোজ্বলে ॥ ২৭ 
নুখানীনং স'টহাসং বীক্ষন্তৎ শ্রীমুখান্নুজমূ। 
সটমণ্ডিতধন্তরাজৎ দিঝ্যরত্(জলাকতিমু ॥ ২৮ 
ফণাসহত্রৎ বিস্যার্ধ্য পশ্চ স্বত্রাকৃতিৎ বিভোঃ। 
দদর্শ বলভদ্রুং তং হললাঙ্গলধারিণম্ ॥ ২৯ 
্রন্রহর্ধ নৃপো দৃষ্ট্া তাদশং পুরুষোত্তমমূ। 
বিম্ময়াবিষ্টচেতাঃ স পপ্রচ্ছ কমলাসনম্ ॥ ৩০ 

ভূত, বেতাল, পিশাচ ও উরগা্ি দুর হইতেই 
পনায়ন করে, এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও সক্ষম হয় না । ২১২৪ 

নৃপতি ইন্্হায় ব্রহ্মার নিকট তাদৃশ মন্ত্র 
লাভ করিয়া দেখিলেন, নৃদ্দিংহদেবের আর সেই 
ভীষণ মুর্তি নাই, তিনি প্রশাস্তমূর্তি ধারণ করি- 
যছেন, দেবী কমল! তাহার হৃদয়সরোজে 
বিরাজ করিতেছেন, চক্জর-সুরধ্যাদির স্তাক় তাহার 
লোচনযুগল সমুজ্বল, তদীয় হস্ত ছ্বয়ে চক্র ও 
পিনাক শোভা পাইতেছে এবং অপর হস্তববঘ 
জানুর উপরি ভাগে প্রদারিত হইয়া কমল- 
যুগলের ন্যায় অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । 
ওঙ্কাররূপ কর্ণিকা-শোভিত মন্ত্রাক্ষরময় দাত্রিংশ- 
দল পদ্মধ্যে হুখোপবিষ্ট থাকিয়া কমল্!দেবার 
মুখকমল নিরীক্ষণ করত অট্রঅট হান্ত করিতে- 
ছেন। তীয় সর্ববাঙ্ দিব্যরত্বালক্কারে উদ্ভাসিত 
এবং মুখকমল সানীঙ্গালে বিমগ্ডিত হুইয়াছে, 
ডিনি ধোগপটে অধিষ্ঠিত। আরও দেখিলেন 
হললাঙ্গলধারী বলদেব তাহার পৃষ্ঠদেশে সহস্র 
ফণামগুল বিস্তারপুর্ববক ছত্রের আকার করিয়'- 
ছেন। ২৪স৮২৯.। 

ৃপবর ইন্্রহায় পুরুযোজমের তাদৃশ রূপ 
দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং 

১৫৯ 

ভগবংশ্চত্রমেতদ্বৈ চবিতৎ মধুদ্যাতিনঃ 
বিজ্ঞাতুৎ কথমস্মাভিঃ শক্যৎ স্কাল্লোকভাবন ॥৩১ 
যঙ্ঞান্তে তাদৃশৎ রূপং ব্ভার দারুনিশ্িতমৃ। 
রংস্থৎ ভগবানেব প্রানাদাস্তন্য বেশয়ৎ ॥ ৩২ 
মামাহ পুর্ব বাণী লা গগনাস্তরিত। তদা। 
অপৌরুষেয়তরুণ। চুতুর্ুর্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৩২ 
ইন্দানীমেক এবাসে দৃষ্ঠতে স্বপ্রতিষ্ঠিতঃ। 

মায়া বা তত্বমথব। তন্্রতো মে বদ প্রভো ॥ ৩৪ 

শ্রধ্ণে ধর্দি মাং বেসি ভাজনৎ ভবভাবন ॥ ৩৫ 
শ্রত্া চৈতৎ প্রত্যুবাচ সংশয়ানং নৃপোত্মম্ ॥৩৬ 

ব্রত্দোবাচ। 

আদ্যমুর্তির্ভগবতো নারপিংহাকৃতিন্ প। 
নারায়ণেন প্রথিত। মদগুগ্রহত্ভ্বয়ি ॥ ৩৭ 
দ্বারবী মূর্ভিরেষেতি প্রতিমাবুদ্ধিরত্র বৈ। 

বিম্ময়াবিই্চিত্তে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে ভগংন্! হে লেোকভাবন! ভগঝনৃ 

মধুহ্দনের চরিত্র অতি অদ্ভুত । আমরা 
সামান্ত মানব হইয়া কিরূপে উহা বুঝিতে 
পারিব! দেখুন, আপনি বথস্থ দারুময়ী 
মুর্ভিতে প্রাসাদমধো সমিবেশিত করিলেও 
সেই দবারুনির্মিত মূর্তিই বজ্ঞান্তে তাঘৃশ 
ভীমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ।৩০।৩১/৩২ 

কিন্ত এ বিষয়ে আমার এক সংশয় 
জন্সিতেছে যে, পুরে দৈববাণী আমায় বলিয়া 
ছিলেন, যাহ! কোন পুরুষের প্রযত্ব-সিদ্ধ 
নহে, এরূপ কোন তরুনিশ্ম্িত ভগবানের চতু- 
মূর্তি প্রকাখ পাইবে; কিন্তু এক্ষণে ভবৎ- 
প্রতিষ্ঠিত যেন এক মাত্র মুর্তিইত দৃষ্ট হই- 
তেছে। চারি প্রকারে ভেদ ত লক্ষিত হইতেছে 
না। অতএব হে প্রভে। ! হে ভব-ভাবন! বন্দি 
আমায় এতদ্বিধয় প্রধণের উপযুক্ত পাত্র বোধ 
করেন, তাহা হইলে কৃপ। করিয়া যথার্থরূপে 
আমায় বলুন, ইহা কি ভগবানের মায়া! 
অথবা প্রকৃত ঘটনা! ভগবান ব্রহ্মা এতঘবাক্য 
শ্রবণে সন্দিপ্ধচেতা নৃপবরকে কহিলেন, 
নৃপ! ভঙ্গবানের নরসিংহাকৃতিই আদি মুর্তি, 
এ জন্য তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ দর্শনেই 



১৬০ উতৎ্কলখণওষ্। 

মাডৃত্ডে নৃপশাঙূল পরত্রক্মাকতিভিয়ম ॥ ৩৮ [ভেদে চতুর্ধা ভেদ হয়মেকরাশিরভেদতঃ। 
খগ্ুনাত সর্বহুঃখনাং সথণ্ডানন্দদানতঃ। ৷ অতস্তে সংশয়ে! মাতৃদ্দেকজ্ত বধ! বিভূঃ ॥ ৪৪ 

স্বভাখাদ্ধারুরূপো৷ হি পরবক্ষাভিতীয়তে ॥ ৩৪ ূ অধতারেষু চান্তেষু স্তায়েনৈতেন বর্ততে ॥ ৪৫ 
ইণ্থৎ জারুময়ো! দেবশ্চতুরবোনুসারতঃ। | ভেদাভেদিময়াখ্যাতৌ৷ জগন্নাথন্ত তে নৃপ। 
অষ্টা স জগতাং তম্মদাতানধাপি স্বষ্টবান। | যেন তে মনসন্তত্িস্তেন ভক্তায। সমাচর ॥ ৪৬ 
শকব্রহ্ম পরৎ ব্রহ্ম নানয়োর্ভেদ ই্যডে ॥ ৫৩; সর্ধ্বরূপময়ো হোষ সর্বমনত্রম়ঃ প্রভূঃ। 
লয়ে তু একমেবেদং স্যক্টৌ ভেদঃ প্রবর্তিত । রাধাতে যথা যেন তথ! তশ্ত ফলপ্রনঃ ॥ ৪৭ 
অস্তোম্াপিক্ষিণৌ ভূপ শবাথো হি পরস্পরমূ ॥ । যথ! স্থশুদ্ধং জনকৎ স্বেচ্ছয়া ঘটিতৎ নুপ। 
অর্থাভাবে ন শব্দোহস্তি শন্জাভাবে ন বুধ্যতে। | তন্তৎ সংজ্ঞামবাপ্যেহ তল্তৎসস্ভোষকারণমূ ॥ ৪৮ 
অর্থস্তম্মাচ্চতুর্বেদাঃ শব হর্থাশ্চ তাতৃশাঃ ॥ ৫২ ৷ এবং মহিয়। তগবানাবির্ভুয়াভবনপ | 
খগ্বেদরূপী হলধক্ সামরূপো নৃকেশরী। যস্ত যাঁবাংশ্চ বিশ্বাসস্তগ্ত পিদ্ধিত্ত তাবতী ॥ ৪৯ 
য্ুনুর্জিত্িয়ৎ ভদ্রা চক্রমাধ্রবণং স্মৃতমূ ॥ ৪৪ | কর্ম্ণা মনসা বাচা বিশুদ্বেনাস্তরাত্মন| । 

| সমারাধয় গোবিনদমত্র দারুবপুর্ঘরৎ ॥ ৫০ 
ভগবান নারায়ণ দেই মুর্তি প্রকাশ করিয়া | 
ছেন। ৩৩-৩৭ 

হে নৃপ শার্দুল! ইহা দাকুমততরী মূর্তি এই 
বিবেচনায়, ইহাতে যেন তোমার প্রতিম। বুদ্ধি 
না জম্মায়। সর্্বহুঃখ-খণ্ডন ও অখণ্ড আন্ন্দ 

চক্র অর্থবর্ববেদ রূগী বলিয়া কধিত আছে। 
ভগবানের ভেদবিষয়ে এইরূপ চুচারিপ্রকার 
ভেগগ জানি এবং অভেদবুদ্ধিতে এক পগা- 

থেঁডই সমাষ্ট বুর্বিবে। অতএব এ বিষয়ে 
দান হেতু ইহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম'কুতি, জানিও । তোমার যেন কোন সংশয় না হয়, একমাত্র 
মনীধিগণ পরত্রক্ষকে স্বভাবঙতঃ দারুবৎ 
বলিয়। থাকেন এবং চতুর্ষেদানুনারেই বক্গ- 
রূপী ঘেব নারায়ণ যে এইরূপ দারুময় ১তাহ। 
সবলেরই পরিজ্ঞাত আছে। এই মাত্র তিনিই 
অধিল জগদৃবস্র শ্্রষ্টা, অন্ঠ কেহই প্রকৃত 
পক্ষে সৃষ্টিকর্তা নাই, এজন্য তিনি আপনাকেও 
সৃষি করিক'ছেন। অপিচ শবব্রহ্ম ও পরব্রহ্ধ 
এই উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রলয়- 
কালে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজ করেন এবং 
পুনরায় হুষ্টিপ্রারস্তে ভেদ উপস্থিত হয়। হে 
ভূপ! শব্দ এবং শবাথে যে পরস্পর নিত্যা- 
পেক্ষী তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই । ৩৮---৪১ 

দেখ, অর্থাভাবে কোন শব্দই নহে, এবং 
শব্দাভাবেও অর্থ বোধ হয় না, এজহ্য চতু- 

বের্বদই শষ ও অর্থময়; কুতরাৎ দেবব্রক্ম এবং 
দেবাদেশও বরহ্মাদেশ জানিবে। হুলধর বল. 
দেব খগৃয্দেরপী, নৃদিংহদেষ সামবেদরপী, 
এই সুভদ্রাদেবী : বভুর্ষেদ্রূপিনী ও ুদর্শন 

বিতু, ভগবান্ই বহুরূপে প্রাকাশ পাইয়া 
থাকেন। ভগবানের অন্তান্ত অবতারেও এই 
রূপ নিয়মে পার্থক্য ঘটিকা থাকে জানিও। 
হেনুপ! আমি তোমার জগনাথদেবের 
ভেদাভেদের বিষয় কহিলাম, এক্ষণে তোমার 

যাহাতে মনের সস্তোষ হয়, সেইরূপ জ্ঞানেই 
ভক্তি সহকারে জগন্নাথ দেবের সেবা! কর। 

এই প্রভু জগন্নাথদেব, সর্বরূপ ও অর্ধ্- 
মন্্রময় ইহাকে যে যে উদ্দেশে আরাধনা 
করিবে, তাহাকে সেই রূপই ফলদান করিবেন 
সন্দেহ নাই। হেনৃপ! বিশুদ্ধ ম্বর্ণ যেমন 
বিবিধ প্রকারে গঠিত” হইলে বিবিধ নাম 
ধারণ করত বিবিধ প্রকার সস্তোষ উৎপাদন 
করে, একমাত্র ভগবানৃও স্বীয় মহিমায় এই 
রূপ নান! রূপে আবর্ভৃত হইয়া থাকেন। 
তবে, যাহার যেরূপ বিশ্বীদ, তাহার দিদ্ধিও 
সেইরূপ হয়। রাজন! তুমি বিশ্ুদবহাদয়ে 
কাকমনোবাক্োে এই দারুময় গোবিন্দের 
অবরাধনা কর। ৪২.৮৫৩ 



উনব্রিংশোঙ্ধ্যায়ঃ | 

চতুর্বর্গকলাবাপ্তৌ যথাভিলধিতং তব। 
অনেন মন্ত্ররাজেন বিভুমেনং লমর্চয় ॥ ৫১ 
অত্তঃ পরভরো! মন্ত্র ন ভূতো৷ ন ভবিষ্যতি 
অনেনাভ্যর্চিতে। বিষুণ প্রীতো ভবতি তৎক্ষণাৎ 
দদাতি ব্ঘপদধাপি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫২ 
যজ্ঞৈতীর্ঘৈব্রতৈর্ধানৈস্তপোভিশ্চাপি তস্ত কিমূ। 
নীলাচলস্থৎ যে! বিষু্ দারুমুর্তিমুপান্তি বৈ॥:৩ 
তত্ব ব্রবীমি তে ভূপ শ্রুত্বৈতদবধারয়॥ ৫৪ 
্গ্রোধূলে কূলেহস্ত সিন্ধোনশলাচলে স্থিতমূ। 
দারুব/জীকৃতৎ ব্রহ্ দৃষ্টা। মুচোন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ 

ইতি শ্রীউৎকঙগথণ্ডে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ 

তোমার অভিলাধানুরূপ চতুরবর্গ 
লাভার্থ মদ্দত্ত মন্ত্রে এই বিভূর অর্চনা 
করিবে। ইহাপেক্ষা শ্রেঠতর মন্তরখন হয় 
নিও হইবেও না। এই মন্ত্রে অর্টিত হইলে 
ভক্তবৎনল ভগবান্ তৎক্ষণাৎ প্রীত হন, এমন 
কি স্বীয় পদও দান করিয়া থাকেন। মে ব্যক্তি 
শীলাচলস্থ এই দারুময় বিমুদকে অর্চনা 
করিবে, তাহার আর যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, দান বা 
তপস্তার প্রয়োজন নাই। হেভূপ! আমি 
তোমার প্রকৃত তত্ব বণি, শ্রবপপুর্র্বক অব- 
ধারণ কর। এই দিন্ধু-কূলে অক্ষয় বট. 
মূলে নীলাচলস্থিত এই দারুময় ব্রহ্ধকে 
দর্শন করিয়! সকলে মুক্তিল/ভ করিবে, সংশয় 
নাই। ৫€১--৫৫ 

অষ্ট। বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

৯৬১ 

উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ 

জৈমিনিরুবাচ। 
ইত্যুত্বা নৃপশ'দলং লোকসংগ্রহণায় বৈ। 
সিংহাকৃতিং শ্বহৃদয়ে উদৃবাস্ত কমলামনঃ। 
ূর্ধবৎ প্রকাশরূপৎ যিষেণস্তৎ, প্রকচীকৃতমূ ॥ ১ 
রথাবরোহণে দৃষ্টাণ্চততো। মূর্তয়ঃ পুরা। 
তা এব ঘিংহাদনগাঃ সর্ব তে দৃতুঃ পুনঃ ॥২ 

» দ্বিষডক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ ॥ ৩ 
বৃক্তেন পৌরুষেণৈনৎ নারায়ণমনাময়মূ । 
দেবীং হৃক্তেন চত্রুঞচ স্বাদশাক্ষরকেণ চ। 
পুজধিত্বানুগ্রহায় পার্থিবস্ত ম্তবেদয়ৎ ॥ ৪ 

ব্রন্গোবাচ। 
ভগবন্ দেবদেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক। 
ইন্ছামন্ত জন্মানি তি ভক্তিৎ প্রতুরব্ত; | 
সহত্রং সমতী'তান তন্তে ত্বামলোকয়ং। 
তবদর্শনং হি ভগবনন তব সাযুজ্যকারপমূ॥ ৬ 
যদ্যপ্যয়ং ভক্তিযোগেনেচ্ছতি ত্বাং মমচ্চিতুমূ। 
ত্দাজ্ঞাপয় ধেন ত্বাং ভক্তিযোগেন ভাবয়েৎ4৭ 

দৈমিনি বলিলেন, ভগবান কমলাসন; 
নৃপশান্ছুল ইশ্ছ্যয়কে এইরপ কহিয়া জন- 
সাধারণের কলযা পার্থ স্বীয় হৃদয়ে ভগবানের সেই 
মিংহাকৃতি সংস্থাপনপুর্রবক তাহার পূর্বরূপ 
প্রকাশ করিয়৷ দিলেন) পুর্বে রখ হইতে অব. 
তারণ সময়ে তীহার যে প্রকার চারিমুর্তি দেখ 
গিয়াছিল, তখন তত্রত্য সকলেই সেই মুর্তি- 
চতুষ্য়কে সিংহাদনাধিরূঢ দর্শন করিল। অনন্তর 
্রহ্ধা, পুরুষসৃক্ত মন্ত্রে দেই অনাময় নারায়ণকে, 
ঘবিষড়ক্ষর মন্ত্রে বলদেবকে, হৃক্ত মন্ত্রে, হুড 
দেবীকে এবং ছ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে দর্শন চক্রকে 
পুজা করিয়া ইন্ঢ্যু়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ' 
কহিলেন। হে ভগবান দেবদেবেশ ! হে ভক্তানু 
গ্রহকারক! আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া 
এই ইন্ছায়ের সহশ্রজম্ম অভীত হইয়াছে, . 
তত্পরে আপনার দর্শন পাইয়াছে। হে ভগ, 
বন! বদি আপনার দর্শন সাযুজ্য মুক্তির কারণ, 
তথাপি এ যখন ভক্তিযোগ সহকারে আপনাকে 



১৬২ 

দেশকালব্রতাদৈত্ত তথ! চান্তোপচারকৈঃ॥ ৮ 
তৃন্ুধাস্তোজগলিত ম.জ্ঞামৃতরসং নৃপঃ। 
পিপাহস্্াং জগন্সাথ পশ্যত্যেযোহনিমেষকমূ॥৯ 

জৈমিনিকুষাচ 
ইতি বিজ্ঞাপিতে! দেব সাক্ষাৎ কমলধোনিন!। 
দ্ারদ্বেহোহপি বিহুসন্ প্রাহ গভী রয়! গিরা ॥১০ 

প্রতিমোবাচ। 

ইন্গাছাস্ প্রসনস্তে ভক্ত নি্কামকর্ম্মভিঃ | 
তগন্তেন্দশী সম্পন্ন কেনাপ্যপবর্জিতা ॥ ৯১ 
বরং দমামি তে ভূপ ময়ি ভক্তিঃ স্থিরাস্ত তে। 
উৎন্থজ্য রতবকোটিত্য যসয়! যাতনৎ কৃতমৃ ॥ ১২ 
ভদ্দেহপ্যেতন্ত রাজেন্ত্র স্থানৎ ন ত্যজ্যতে ময় ॥ 
কালাস্তরেহপি যোহুপ্যন্তঃ প্রাসাদ কারগ্রিষাতি। 
ওবৈব কীর্তিঃ স নূনং তৃৎ্প্রীত্যা তত্র মে স্থিতিঃ 

' জঙ্চম! করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তখন কি 
প্রকার দেণ কাল ব্রতার্দ ও উপচারাি ছারা 
আপ্লার অঙ্চনা করিবে এবং যেরূপ ভক্তি- 
যোগে আপনাকে ভাবনা করিবে, তদ্ধিষয় 
আদেশ বরুন । ১০৮৮ 

হে জগন্নাথ! দেখুন এই নৃপবর ভধদীয় 
মুখ-কমল-বিগলিত আজ্ঞারূপ , অমৃতরস পান 

করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনিমেষনেত্রে আপ- 
নাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । সাক্ষাৎ কমল- 
যোনি জগণ্াথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থন 
করিলে, তিনি দ্বীরুময় হইলেও, হাস্ত করত 
গভীর ৰচনে কহিলেন, ইন্্রছ্যয়! তোমার 
ভক্তি ও নিক্কাম-কম্রমুহে আমি তোমার 
প্রতি প্রপন্ন হইয়াছি, তোম। ভিন্ন অপর কেহ 
কখন এরূপ সম্পদ লাভ করে নাই। ৯১১ 

অতএব হে ভূপ! আমি তোমায় এই বর 
দিতেছি যে, আমার প্রতি তোমার ভক্তি 
অচল! হুউক। হে রাজেজ্র! তুমি যখন 
কোটি কোটি রত্ব উৎমর্গ করিয়া আমার মন্দির 
স্থাপন করিয়াছ, তখন ইহা! ভগ্ন হইলেও আমি 
কখন এই স্থান পরিত্যাগ করিব না। কাল৷- 
স্তরেও ধ্দি কেহ এই স্থানে আমার মন্দির 
প্রত্তত করিয়া দেয়। নিঃসন্দেহ তাহ! তোমারই 

উত্কলখগুষ্ ॥ 

সত্য সত্যৎ পুনঃ সত্যৎ সত্যমেতদৃত্রবীমি তে। 
প্রাসাদভঙে ততস্থানৎ ন ত্যক্ষ্যামি কদ্ধাচন ॥১৪ 
অনেন দারুবপুষ' স্থাস্তাম্যত্র পরা্কমূ। 
দ্বিতীয়ংপদ্বযেনেস্ত যাবৎপরিসমাপ্যতে ॥ ১৫ 
মনো: স্বায়স্তুবন্ত!ংশে ছিতীয়ে তু চতুযু'গে। 
কৃতন্ত প্রথমে হোতৎ দর্শেতে ব্রেতুসংস্থিতিঃ ॥১৬ 
জ্য্ট্যামহঞ্চাব্ীর্স্তৎপুণ্যং জন্মবাসরমূ । 
তশ্তাং মে শ্বপনৎ কুধ্যাৎ মহান্নানবিধানতঃ ॥ ১৭ 
প্রত্চ্চায়াৎ মহারাজ সাধিবাসৎ সমৃদ্ধিমতৎ। 
পাপং বিনাশযিষ্যামি কোটিজন্মভিরর্ভর্ মূ ॥১৮ 
সর্বব ভীর্থত্রতৃফলৎ সর্বদানফলং তথা। 
পশ্ঠতাঞ্চাপি রাজেন্দ্র ফলং তাবৎ প্রপদ্যতে ॥১৯ 

্গ্রোধাহুস্তরে কুপঃ সর্বতীর্থময়োহস্তি বৈ। 
ন্নানায় পুর্ব নিম্্ায় কিঞিদীচ্ছাদ্বিতং ভুবা ২০ 

হইবে এবং তোমার প্রতি আমার 
অসীম শ্রীতি বশতঃ সেই মন্দিরেও আমি 
অবস্থিতি করিব। আমি তোমায় ত্রিদত্য 
করিয়া বলিতেছি যে, এই প্রামাদ ভূমিসাৎ 
হইলেও কাচ আমি এই স্থানত্যাগ করিব ন1। 
পদ্যোনির ছ্বিতীর় পরার্ধকাল পধ্যস্ত আমি 
এই দ্বারুময় দেহে অবস্থিত থাকিব ।১২--১৫ 

রাজন্ ! দ্বায়ভুব মনুর সত্যাদি চতুষুগান্িত 
ঘ্িতীয় অংশে এবং সত্যযুগের মদীয় দর্শনপ্রদ 
এই প্রথমাংশে তৃ্দীয় যজ্ঞপ্রভাবেই আমার 
আবির্ভাৰ জানিবে এবং আমি জৈট্ট-পুর্ণিমাতে 
অবতীর্ণ হইয়াছি, এজন্য এ দিবসই আমার 
পুণ্য জন্মদিন অতএব হে মহারাজ! এ দিবস 
ম্দীয় প্রতিমাকে অধিবাস-পুরঃসর মহান্ান- . 
বিধানানুনারে মহানমারোহে স্নান করাইবে, 
তাহা হইলে আমি কোটিজন্ার্জিত পাপ- 
রাশি বিনাশ করিব। অধিক কিঃ হে রাজেন্দ্র! 
যাহারা আমার এ ম্ানধাত্র! ্বর্শন করিবে, 
তাহাদিগেরও সমুদয় তীর্ঘনান। সর্বব- 
প্রকার হজ্ঞানুষ্ঠানু ও সর্বধিধ দানের ফল 
হুইবে। ৮১০০১ 

নৃপতে ! এ বৃক্ষের উত্তরে সর্ধ্বতীর্থময় এক 
কূপ আছে, উহা এক্ষণে কিঞিৎ 



উনব্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

অবতীণস্ত্রহৎ পশ্চাৎ তং বিবেচ্য প্রকাশয়। ২৯ 
সংস্কার্ধ্যঃ স চতুর্দন্যাং বলিং দত্বা বিধানতঃ। 
রক্ষকক্ষেত্রপালায় দিশাং পালেভ্য এব চ॥২২ 
কন্ু-কাহাঙলমুরজধ্বনিযুত্তমবাদিযু। 
দ্বিজাতয়ঃ হ্বর্ণকুত্তৈকদ্বরেযুত্ততো জলমূ 1২৩ 
জ্যেষ্ঠাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণ! সহিতঞ্চ মামৃ। 
রাম সুভদ্রং সংন্গপ্য সমসাধুগ্তামা পুয়াৎ 1২৪ 
নাপ্যমানস্ত যঃ পশ্টেন্সাৎ ভদ| নৃপসম্তম। 
দেহবন্ধমবাপ্লেতি ন পুনঃ স তু পুরুষঃ। 
কারযিত্া দৃঢ়ং মঞ্চমৈশাহ/।ং দিশি মণ্ডিতমূ। 
বিভানশোভারচিতং চন্দনাভ্তঃনমুক্ষিতমূ ॥ ২৬ 
তত্র মাং রামভদ্রাভ্যাৎ স্ব[পিসিত্বা পুনর্নমেত ॥২৭ 
দৃক্ষিণা ভিমুখং াস্তৎ যে! মাং পশ্ঠতি ভক্তিতঃ। 
তত্তদ্রপমবাপ্রোতি মন্দা যদ্যদিচ্ছতি ॥ ২৮ 
ততঃ পঞ্দণাহানি স্বাপত্থিতা তু মাধ নৃপ। 

০. পাপা পল শীশ্পিশীশ্াশাপাপশীপাশীপীশিী শত ৮ শালি সপ ৮৯৮ পিসি 

আবৃত হইয়। গিয়াছে, আমি হানার্থ পূর্ব্বে 
উহা! নিশ্াণ করিয়া পরে অবতীর্ণ হইয়াছি। 
অতএব তুমি এক্ষণে নিণয়পৃর্বক তাহার আবি 
ধার কর। রক্ষক-ক্ষেত্রপাল ও দিকৃপালগণ 
উদ্দেশে যথাবিধানে বলিপ্রদ।মপুন্ধক শঙ্খ, 
কাহাল ও মুরজার্দি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করত 
চতুর্দশীতে এ কুপের সংস্কার করিবে। 
ছিজাতিগণ স্বণকুত্ত দ্বার। উহ1 হইতে জঙগ 
উত্তোলন করিবে এবং সেই জ্ল দ্বারা 
জ্যৈঠী পুর্ণিমাতে প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত 
আমাকে, বলরামকে ও নুভদ্রাকে স্নান করাইলে 
আমার সায়ুজ্য প্রাপ্ত হইবে । ২০__২৪ 

হে নৃপসত্তম ! যে ব্যক্তি ্নানকালে আমাকে 
অবলোকন করিবে, তাহাকে পুনরায় দেহবন্ধন 
প্রাপ্ত হইতে হইতে হইবে না। রাজন্! ঈশান 
দিকে চন্দ্নাসঃসমুক্ষিত চন্দ্রাতপশোভিত 
হুসজ্দিত দৃঢ়তর একটী মঞ্চ নির্মাণপুরর্ধক 
তচুপরি বলরাম ও শুভদ্রার সহিত আমাকে 
নান করাইয়া পুররায় স্বস্থালে উপনীত করিবে। 
দ্ুক্ষিণাভিমুখে গমনকালে ভক্তিভাবে যে 
আমায় দর্শন করিবে, সে মনে মনে বে যে বিষয়ঃ 
বাদন। করে, তৎসমুদয় প্রপ্ত হইবে সন্দেহ 

১৬৩ 

অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্ঠাত কদাচন॥ ২৯ 
জোষ্ঠনানমিদ কৃত্া দৃষ্ঠা বাপি প্রমুচ্যতে। 
গুণ্ডিচাখাাং মহাধাত্রাৎ প্রকুব্বাঁধাঃ ক্ষিতীশ্বর ॥ 
যস্তাঃ সংকীর্ডনাদেব নরঃ পাপাৎ প্রমূচ্যতে। 
মাঘমাসন্ত পঞ্চম্যামষ্টম্যাং চৈত্রশুরুকে ॥ ৩১ 
এতে কালাঃ প্রশস্ত! হি গুগিচাধামহোত্সবে। 

বিশেবানেক্দাযাঢ দ্বিতীয়া পুষাসংযুতা 1৩২ 
তস্ত'ৎ রথে সমারোপ্য রামঞ্চ ভদ্র সহ। 
মহোৎসবং প্রবর্ত্যাথ শ্রীণয়িত্বা হিজোততমান্ ॥৩৩ 
গুণ্ডিগামণ্ডপৎ নাম যত্রাহমজনং পুরা। 
অশ্বনেধসহত্রন্ক মহাবেদী তবাভবৎ ॥৩৪ 

তন্তাঃ পুণ্াতমৎ স্থান পৃথিব্যাং নেহ বিদ্যাতে। 
যত্রাজ্ু-হাঃ পঞ্চশতব্ধ।ণি ্ীতয়ে মম ॥ ৩৫ 

নাই। হে নৃণ! এইরূপে আমার পঞ্দশ 
দিব গান করাইয়া অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাঁব, 
স্থায় কাচ আমাকে দর্শন করিবে না ।২৫--২৪ 

হে ক্ষিতীশ্বর! এইবরূপে আমায় জ্যেষ্ঠ. 
স্নান করাইয়া বা তংকার্ধ্য দর্শন করিয়। অবস্থাই 
সকলে মুক্তিলভ করিবে। এততিন্ন তুমি 
মার গুণ্ি51 নামক মহোৎ্সবও করিবে। 

উক্তমহাযাত্রার নামোল্লেধ করিলেও মানব 

নিষ্পাপ হয়। মাঘমালীয় শুরা! পঞ্চমী ও 
চৈত্রমাণীয় শুরুষ্টমী গু্ডিচা মহোত্সবের 
নুপ্রশস্ত কাল। বিশেষতঃ আধাঢ মাসের শুরু! 
থ্িতীয়া যদি পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে 
তাহা অতীব প্রশস্ত তম, তাহা মকলেরই মোক্ষ 
দাত্রী। এ দিনে তুভদ্রার সহিত আমাকে ও 
বলরামকে বধে আরোহণ করাইয়া হিজবর- 
গণকে প্রীত ও রথধাত্রারূপ মহোৎসব করত 
যে স্থানে আমি পুর্বে প্রাহ্ভূত হইয়াছি এবং 
যে স্থানে তৃদীয় সহজ অশ্বমেধ ষঙ্জের মহা" 

বেদী, সেই গ্গুগামগ্ুপে আমাদিগকে লইয়া! 
যাইবে। ৩০--৩৪ 

পৃথিবীতে সেই স্থান অপেক্ষা পহিভ্রত্ণ 
স্থান আর নাই। তুমি পূর্বে আমার শ্রীত্যরথে 
তথায় ক্রেমাহয়ে পঞ্চশতবর্ধকাল আহতি প্রধান 
বরিয়াছ বলিয়। সেই স্থান অপেক্ষা আমার . 



১৩৪ 

মম লরীতিকরং স্থান তম্মা নান্তদ্ধরাগতমূ। 
বথায়ৎ নীলশিবরা প্রাসাঙ্দেন তবাধুন!। 
চতুণ্মুধান্ুরোধেন মহত্ল্রীতিকরো৷ মম। 
তথ! নৃসিংহক্ষেত্রঞ্চ মহাবেদী তব ক্রেতোঃ1৩৭ 
মমোৎপত্ডেশ্চ নিলয়ং শ্ীতিকৃম্মম শাশ্বতমৃ। 
বহুকাল স্থিতশ্চাহৎ মমাম্মিন্ শ্রীতিরুত্তমা ॥ ৩৮ 
আত্মা মে পদ্ঘভুরেষ প্রামার্ধে স্থাপিতোহুমুন। । 

অন্তানুরোধাত্বত্ক্ত্যা হাব তণ্ঠেহত্র নিত্য! ॥ ৩৯ 
দিনানি নব যাল্তামি তথ! তম্মাদিহাগত্তঃ ! 
তত্রাস্তি তে মহারাজ সন্দভীর্থমন্্ৎ সরঃ ॥ ৪০ 
তভীরে সগুদিব্সান্ স্থান্তামানু জিৃক্ষয়া। 
তত্রস্থিতৎ মাং পশ্ঠান্তে যাস্তি মর্তযা! মমালম়মূ। 
তিঅঃ কোট্যহদ্ধকোটা চ তীর্থানাৎ ভুবনত্রয়ে। 
তানি সর্ধাণি সরদি মহসানিধ্যা্ভবস্তি বৈ ॥৪২ 

1৬০ পপ পপ পা না পাপা শী ও পিপি শ সপ সত পেশা পিপি শশী পিপি পপ শসা শপথ জপ 

গ্রীতিকর স্থান ধরাতলে আর নাই। ত"" 
প্ৃতিষ্টিত এই প্রাদাদ ও ব্রহ্মার অনুরোধ হে 
এক্ষণে এই নীলগিরি যেমন আমার মহৎ 
্রীতিকর স্থান হইয়াছে; তৃদ্ধীয় অশ্বমেধ-য জ্ঞর 
মহাতেদী নৃসিংহ-ক্ষেত্রওত আমার সেইবূপ 
জানিবে। উহা! আমার জন্মনিলয় বাঁগয়াও 
অখগুলীতিজনক। আম এ স্থানে বুক।ল 
অবস্থিতি করিয়াছি, এজন্য তথায় আমার অতুল 
শ্রীতি আছে । রান এই পদ্ুযোনি ভ্রহ্ধা 
আমার আত্মার শ্বরূপ তজ্জন্য ইনি যখন শামা 
এই প্রাপাদে স্থাপিত করিয়াছেন, তখন সেই 
অনুঝোধে এবং তোমার ভক্তির অনুরোধেও 
আমি চিরদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিব। 
মহারাজ! আমি তথায় নয় দিবস গমন 
করিষ এবং তথ! হইতে এই স্থানে আগমন 
করিব। তথায় তোমার সর্ব্বতীর্থময় ঘে এক 
ফরোবর আছে, তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকা- 
শার্থ সেই সরোবর-তীরে আমি সপ্তদ্িবস 
অবস্থান করিব, তথায় অবস্থিতিকালে যে 
সকল মানব আমাকে দর্শন করিষে, ত'হারা 
মদীয় আলয় বৈকুঠধামে গমন করিবে। 
ত্রিভুষন মধ্যে যে সার্দত্রিকোটি তীর্থ আছে, 
ঈৎসানিধ্া বশত: তৎসমস্তই জেই সরোবরে 

$. 

উতৎলখও্য্। 

তত্র বাতা চ বিধিবৎ দৃষ্টায মাং ভক্তিভাবিতাঃ | 
জননীজঠরক্লেশৎ পুনর্নানু ভবস্তি বৈ ॥৪৩ 
নযমে তু সমায়াস্তং দক্ষিাভিমুখৎ তদ]। 
যে পশ্যাস্তি প্রতিপদ্মন্বমেধক্রতোঃ ফলমূ ॥৪৪ 
প্রাপ্য ভোগানিআ্্রলমান্ ভূত্াস্তে তে বিশস্তি মামু 
উদ্থাপনৎ মম শ্বাপৎ মংপার্খ্পরিবর্তনমূ। 
মার্গে গ্রাবরণটব পুথ্যন্ন।নম হোৎসবমূ ॥ ৪৬ 
ফাল্তন্তাং জ্রীড়নং কৃর্ধ্যা্দেলায়াং মম ভূমিপ ॥ 
অনস্বোম্মীৎ সমভ্যচ্চয দৃষ্টী। চ প্রণিপত্য চ। 
প্রত্যেকমষ্টনাহঅব|জিমেধফলং লভেৎ্॥ ৪৮ 
চৈত্রে কৃকতভ্রয়োদশ্টাৎ কুর্ধ্যাৎ কাম প্রপুজনমূ €৪১ 
বৈশাধস্ত দিতে পক্ষে তৃতীয়!ক্ষয়মংজ্ঞিকা। 
তত্র মাং লেপয়েদৃগন্ধলেপনৈরতিশোভনমূ ॥ ৫* 
্রীতয়ে মম যে কুযুযরুৎসবান্ মম শাশ্বতান্। 

উপস্থিত হইবে, এজন্ত ভক্তিভাবে তথায় যথা- 
বিধি ন্াাস্তে আমাকে দর্শন করিলে পুনরায় 
আর (ঈননী-ভঠরে মানবগধকে কেশ-ভোগ 
করিতে হইবে না এবং লবম দিবসে দক্ষিণা" 
ভিমুখে যাত্রাকালে যাহারা আমায় অবলোকন 
করিবে, তাহার প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বম্ধষজ্ঞের 
ফল'ভ'না হইৰে এবং ইহলোকে ইজ্রের স্তায় 
রাজছ্োগ উপভোগ করিষ। দেহান্তে আমার 
মাযু” [লাভ করিবে, সন্দেহ নাই 1৩৫৪৫ . 

হেভূমিপ! এবমপ্রকারে আমার শয়ন, 
পার্খপরিবর্তন, উত্থাপন, অগ্রহায়ণ মাদে 
প্রাবরণ, পুষ্য নান এবং ফান্তন মাসে দোল- 
যাত্রারপ মহোৎসব করিবে। মানবগণ উক্ত 
দোলযাত্র! ও পুষ্যা্নানূপ মহোৎসবে আমাকে 
দর্শন, অর্চন ও প্রপণিপাত করিলে নিঃসদ্দেহ 
দর্শনাদি প্রত্যেক কার্ধের অই সহ অশ্ব 
মেধ বজ্জের ফল পাইৰে। চৈত্রমাসের কৃ. 
পল্সীয় ত্রয়োদশীতে কামপ্রপুজন নামক উৎসব 
করিবে এবং বৈশ।খ. মাসের শুরুণক্ষে অক্ষয়- 
তৃতীয়াতে চন্দনাদি বিলেপনে হুন্দররূপে 
আমাকে লেপন করিবে । ৪৬--৫৪ 

যাহার! আমার শ্রীত্যর্থে উল্লিধিত উৎমব 



উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ। 

চতু্ব্প্রদা হোতে প্রত্যেকং তে প্রকীর্তিতাঃ॥ 
জৈমিনিরুবাচ 

ইতি দত্বা বরং তম্ম। ইন্দছুক্নায় ভো দ্বিজাঃ | 
ব্ন্মাণমাহ ভগবান্ স্মেরাস্তোরহসম্মুখঃ ॥ ৫২ 

চতুদুখ তব প্রীত্যে সর্ববং সম্পা্দিতং ময় । 

১৬৫ 

ততস্তে হর্ধিতাঃ সর্ব ব্রহ্মধিত্ুরসততমাঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেব, জগ্া,স্তে নিলয়ং স্বকমূ ॥ ৫৮ 
দেবোহপি চ জগন্নাথ: প্রতিমারূপধৃক্ তন । 
তুষ্তীৎ তিষ্টতি সর্কেষাং হর্ধমাপাদয়্ পাম ৫৯ 
ইন্দছ্যক্োহপি ধন্মাত্মা! বিষুভক্তে। দৃঢব্রতঃ ॥ 

ৃদচ্ছাহি মমৈবেচ্ছ! ন ভেদ আবয়োপ্র বম ॥৫৩। অনু্রজ্য পদ্মষে|নিং তেনাদিস্টো স্তবর্তৃত | ৬* 
'যন্মাং মাধবমূর্তিৎ ত্বৎ পুর! প্রার্থিতবনসি। 
+ক্স্তৈষ পরিপাকোহয়মবতারঃ কৃতো ময়া॥ ৫৪ 

যাত্রাঃ সর্ব্ব। ভগবত আজ্ঞপ্তাঃ সাধু কারয়। 
ত্মিন্ তুষ্টে জগন্নাথে অন্তষ্ঠং বৈ চরাচরমূ ॥ ৬১ 

'মামত্র দৃষ্া চাভার্চয প্রাণান্ সন্তযজ্য মুচ্যতে। ; ইত্যাজ্ঞাৎ পদ্রযোনেন্ত মূর্ধা/ দয় ক্ষিতীশ্বরঃ। 
ক্যা, সর্ব তয়! সাধ মম সাযুজ্যমাগুয়াৎ ॥৫৫ 
যদেবাভিযজন্ মর্ত্যে! মামত্র হি নিষেবতে। 

অবশ্ঠাৎ তদবাপ্পোতি সঙ্গত্য। তব ভূপতে ॥ ৫৬ 
ধজেদানীৎ স্তালোকং ত্রিদিব যাস্ত দেব্তাঃ । 
তবাযুংপুর্ণপর্ধ্স্তমহমত্র স্থিতো। প্রবমূ॥ ৫৭ 

মকল করিবে, ভাহার্দিগকে প্রত্যেক উৎদবই 
'চতুর্বর্ফল দ্বান করিবে, ইহ! তোমাদ্ধ কছি- 
লাম। জৈমিনি ঝলিলেন, হে দ্বিজবর্গ! ভগবানূ 

শ্রহরি, ইন্দহ্যমকে এইরূপ বরদানপূর্ধ্বক ঈষৎ 
; হবাস্তবিকপিতৎমুখ-কমলে ব্রক্ষাকে বলিলেন, 

চতুন্ুখ! তোমার শ্রীতির নিমিভ্ত সমুদয় তৃঘীয় 
৷ অভীষ্ট ব্ষিয়ই সম্প(দন করিগাম। তুমি নিশ্চ় 
 জাশিও, তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহা 
আমারই ইচ্ছা, কারণ তোমাতে ও আমাতে 
অণুমাত্র ভেদ নই । পূর্বে তুমি যে আমার 
নিকট মাধবমূর্তি ধারণের প্রার্থন। করিয়াছিলে, 
টাহারই পরিপামন্বূপ এই জগন্নাথ দেবরূপ 

' অবতারমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। ৫১. ৫৪। 
এইস্থানে আমাকে দর্শন ও অর্চনাপুর্ধবক 

যে কেহ প্রাণত্যাগ করিবে, সেই সংসার হইতে 
মুস্ত হইবে। এইরূপ ক্রমে ক্রেমে সকলেই 
তোমার সহিত আমার সাযুজ্য লাভ করিবে, 

সঘুহ নাই। মানবধে কোন বিষয় বান! 
করত এই স্থানে আমার সেবা করিবে, হে 
বন্ধন! তোমার অধিষ্ঠান হেতু অবশ্যই তন্তৎ 
তীষ্ট বিষয় প্রা্ধ হইবে। এক্ষণে তুমি 
সত্য লোকে গমন কর এবং দেধগণও সথরপুরে 
যাউন। আমি নিশ্চয়ই তোমার জীবিতকাল 

[ 

নারদেন সহ শ্রীমান্ বিবিন। চ লমৃদ্ধিমত 1 
জ্যেঠন্ননান্দি কৎ সর্ববমুংসবং নিরবর্তয়ৎ ॥ ৬২ 

ইতি উতৎকলথণ্ডে উনাত্রৎশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২৯ 

পর্যন্ত এম্থানে অবস্থিতি করিব। অনস্তর 
ব্র্মধি ও সুরবর প্রভৃতি সকলেই সানন্দচিত্তে 
শ্রীজগন্নাথপেবকে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক 
স্বত্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৫৫--৫৮ 

তৎকালে প্রতিমারপী দেব জগন।থও 
সমুদয় মান্বগণের আনন্দ উৎপাদন করত 
ভূষীস্তাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে 
ধন্মাত্মা বিষুদ্ভক্ত দৃব্রত নৃপবর ইন্রহ্যর 
ভগব'ন্ ব্রহ্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত 
তাহার আদেশক্রমে গওতিন্বুতত হইলেন। 
ব্গা হাহাকে বলিলেন, নৃপতে ! তুমি এক্ষণে 
ভগবান্রে সব্দবপ্রকার যাত্র*মহেৎসব সম্যক 
রূপে সম্পাদন কর। সেই ভদবান্ জগন্নাথ 
সন্তু্ট হইলেই সমুদ্ধায় চরাচর সন্তুষ্ট হইবে। 
শ্রীমান্ ক্ষিতীশ্বর ইন্দ্র ভগবান পদ্মযোনির 
এই আর্দেশবাক্য মস্তকে ধারণপুর্ব্বক 
নারদের সহিত মহানমারোহে জ্যেঙানাদি 
সব্ববিধি উৎসব বথাবিধানে নিষ্পাদন 
করিলেন। ৫৯--৬২ 

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥ 



৬১৬৬ 

ভ্রিংশোহধ্যায় | 

2। 
চকার কেন বিধিন। জন্মন্স নং শ্রিরঃ পতেঃ। 

অন্তানপ্যুৎসবান্ সর্ধ্ধান্ বিধিবদৃব্রহি নো৷ মুলে ॥১ 
নারদেন পুরাপ্রোক্তৎ সর্ব্বং তে মুনিসভ্তম। 
বিভজ্য কথত় স্বামিন্ গ্যেটন্সানৎ যথাতথমূ ॥ ২ 
মাহাত্ম্যং নানভেদেন কথৎ তত্তোস্বন্ মুনে। 

গস হিবেদ তম$পারে ব্রদ্ধ ব্রহ্মহতো মুনে ॥ ৩ 
তৎসর্বং ব্রৃহি তত্বেন তত্র কৌতুহলং হি নঃ &5 
অহে! ভাগ্যৎ নরপত্েরিক্রহু/মগ্য ভো মুনে । 
যদ্যেতাবতু কর্মান্তে অত্যছুতমি্দ্বৎ মহৎ ॥ ৫ 
ন শ্রুত1 হি ন দৃষ্টি প্রতিমা দারুনিম্মিতা। 
সজীবতনূব সাক্ষাদ্বরং দগ্যান্মনুষ্যুবৎ ॥ ৬ 
্মারং স্মারং ভগবতশ্চরিতৎ পাপনাশনমূ। 

খুনিগণ কহিলেন, হে মুসে! নৃপবর ইন্রর- 
ছাম্ন কিরূপ বিধানে ভগবান্ শ্রীপতির জন্মন্নান- 
মহোৎসব ও অন্যান্য সমুদ্বায় উৎসব সম্পাদন 
করিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাহা বিধিবৎ 
বলুন। হে মুনিসত্তম ! পুর্বে দেবধি নারদ 
আপনাকে সমুদয় বিষয়ই ব্লিয়াছেন, হে 
স্বামিন্! আপনি এক্ষণে বিভক্ত করিয়া জ্যে্ট- 

নানের বিষয় যথার্থরূপে কীর্তন করুন। 
মুনে! ভগবানের স্বানভেদে মাহাণ্ময এবং 
উত্সব সবলই কিপ্রকারে সম্পাদিত হইয়া- 
ছিল বলুন। ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবধি নারদ 
তমোগুণাতীত ব্রন্মের বিষস্ সমস্তই অবগত 
আছেন। অতএব আমাদিগের জিজ্ঞাসিত 
বিষয় সকল বথার্থরূপে বাক্ত করুন, তদ্বিষয় 
শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিতান্ত কৌতুহল 
জন্সিতেছে। মুনে! অহে।! নরপতি ইন্র- 
ছায়ের কি অভুত ভাগ্য, কর্মান্তে যদি বাস্ত' 
বিকই সেইরূপ হইয়া! থাকে, তাহা হইলে 
উহা! অত্তীব আশ্চর্যের বিষয়। ১৫ 

কেহ কখন এইরূপ কথ! শুনেও নাই, ও 
দেখেও নাই যে, দারুময়ী প্রতিমা সাক্ষাৎ 
সতীব শরীর হইয়া মনুষ্যবৎ বর দান করে। 
হে ভগবন্! তজ্জন্ত ভগবানের পাপনাশন ' 

উৎকলখণ্ডম্ । 

চরিতৎ তন্ত নৃপতেহুর্ণিভৎ মর্ত্য বাসিনামূ ॥ ৭ 
নসস্ভতোযোহস্তি ভবন শৃশ্বতানে! মহামুনে। 
তদ্ঘদাসুক্রমেণাম্মান্ যাত্রাঃ সর্বাধনাশন|ঃ। 
যাসাৎ সন্দর্শনাতাসো বৈকুঠ ইতি নিশ্চিতমৃ॥ 
যাত্রামাহাত্যবক্তাসৌ যঃ সাক্ষান্সধুহ্দন: | 
তন্নো বদ মহাভাগ জগতাৎ হিতকাম্যন্জা ॥ ৯ 

জৈমিনিরুবাচ। 
জোষ্টন্নানং প্রবঙ্ষ্যামি শুণুধ্বৎ মুনয়োহধুন।। 
জ্য্টগুরুদশম্যান্ত ব্রতৎ সন্ধল্প) বাগ্যতঃ। 
প্রাতরুখায় কুব্বাত পঞ্চতীর্থং বিধানতঃ ॥ ১০ 
মার্কতেয়াবটৎ গত্বা আচম্য প্রযতঃ পুযান্। 
প্রাথয়েচ্ছন্বরং নত্বা কৃতাপ্রপিপুটোহগ্রতঃ ॥ ১১ 
অতিতীক্ক মহাকায় কল্লাভ্তঘহনোপম। 

অদ্ভুত মহিম! এবং নৃপতি ইন্রছায়ের ও মর্ত্য- 
বানীদ্দিগের হুর্লভ আশ্চ্ধয চরিত্রের বিষয় পুনঃ 
পুনঃ ম্মরণ করিয়া অতীব আশ্ধ্যান্বিত হই- 
তেছি। হে মহামুনে! আপনার মুখে তাহা-, 
দিগের চরিত্রকথা শ্রবণে কিছুতেই আমা- 
দিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না, অঙএব 
কপ। করিয়া যথাক্রমে ভগবানেন সর্ধবপাপ- 
প্রণাশ যাত্রোৎ্সবের বিষয় আমাদিগকে 
বলুন। ওঁ মকল যাত্রামহোত্দব সন্দর্শন 
করিলে নিশ্চয়ই বৈষুঠে বাস হয়। কারঞ, 
যিনি সাক্ষাৎ মধুহ্দন, তিনিই স্বয়ং যাত্রা- 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। অতএব হে 
মহাভাগ ! আপনি অখিল জগতের হি' 
কামনায় দিয় আমাদিগের নিকট ব্/জ 
করুন। ৬--৯। 

জৈমিনি বলিলেন, মুলিগণ! অধুনা 
জ্োষ্ট-নানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
জ্যৈ্শুরু দশমীতে ব্রতের সংকল্প করিয়া এ 
দিন বাগ্যত হইয়া থাকিবে, পরে প্রাতঃকাগে' 
উঠিয়। যথাবিধানে পঞ্চতীর্থ করিবে। মানব 
প্রথঘে মার্কগেয়াবটে গমনাস্তে আচমনপুরর্বক 
ভগবান শঙ্করকে প্রণাম করিয়। প্রযতচিত্ে 
কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করত এইরূপ 
প্রার্থনা! করিবে। € দব! আপনার মহাকা 



সপ্ত 

ভ্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

তৈরবায় নমন্তত্য মনুজ্ঞাৎ দাতুমর্হপসি ॥ ১২ 
ততঃ প্রবিশ্ত ভীর্থৎ তদ্বৈদিকৈঃ পঞ্চবারূণৈঃ। 
এহ্মর্ষণতৃক্তেন ত্রিরাবৃতেন বৈ দ্বিজাঃ। 
তা যথাবত সংন্গায়ান্মন্ত্রণোনেন চাস্তঃ ॥ ১৩ 

" নম্: শিবায় শাস্তায় সব্বপাপহরায় চ। 

 ম্মানৎ করোমি দেবেশ মম নশ্ঠতু পাতকমৃ॥ ১৪ 
সংসারসাগরে মগ্জৎ পাপগ্রস্ত মচেতনমূ। 
ত্রাহি মাৎ ভগনেত্র্ন ত্রিপুরাবরে নামাহস্ততে ॥১৫ 
এবৎ স্বাত্ব! বহির্গত্বা ধৌতবাদাঃ দপৌগ্রকঃ। 
দেবান্ খবীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পরিত্বা যথা বিধি 1১৬ 
প্রবিষ্ঠ শঙ্করাগারং ম্পৃষ্ট। বৃষণয়োূর্ষমূ। 
মন্ত্রেণোনেন ভো। বিপ্রাঃ সর্ব ক্রতুফলং লভেৎ ॥১৭ 
ধর্মশ্তুষ্পাদৃষজ্জত্বৎ হ্বর্ণশৃজস্তরয়ীবপুং | 

অতিতীক্ষষ, এবং বল্লাস্তকালীন অনলের গ্ঠায় 
তেজঃপ্রণীপ্ত। আমি ভৈরবরূপী আপনাকে 
নমস্কার করিতেছি; আপনি আমার ভীর্থ- 

স্নানের অনুজ্ঞ। দ্বিন। ঘছ্িজগণ! অনন্তর 
তার্থজলে অনতরণপুর্ব্বক বেদে!ক্ত পঞ্চ বারুণ 
মন্ত্র এবং ত্রিরাবৃত্ত অধনধনসৃক্ত মন্ত্র দ্বারা 
নাল হরি! পুনরায় এই মন্ত্র পাঠ করত স্নান 
করিবে। ১০--১৩ 

হে দেবেশ! আপনি সর্বপাপ-বিনাশক, 
স্মতএব সর্ধবকল্যাপময় |. শান্তমুর্তি আপনাকে 
নমস্কথার। আমি এই ভীর্থজলে ন্নান করি- 
তেছি, আমার সমুদয় পাক বিনঃ হউক। 
ৈ ত্রিপুরারে ! আপনি লে চনানলে দুর্নিবার 
মনকেও ভম্মীভূত করিয়াছেন, অতএব 
আপনাকে নমস্কার, আপনি আমায় পরিত্রাণ 
কক্ন। এইরূপে স্গানান্তে জলবহির্তগে 
গাত্রোথানপুর্ববক ধৌতবস্ত্র ও তিলক পরিধান 
করিবে। হে বিপ্রগণ! পরে দেবতা, খষি 
ও পিতৃগণউদ্দেশে বথাবিধি তর্পণ করিয়া 
শক্রাগারে প্রবেশপুর্র্বক, “হু গোপতে! 
আপনি চতুষ্পাদ ধশ্ম, ও যজ্যন্বরূপ, আপনার 
শরীর তরয়ীময় ও শূঙ্গ ন্বর্তভুষিত, আপনি 
ভগবান শঙ্করের বাহন এবং আপনি ত্রিগৃল- 
চিহুধারী আপনাকে নসক্কার? এ * মন্ত্র বারা 

*৬৭ 

গোপতে বাহরপী ত্বং শৃলিনং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ 
ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভৃষণ । 
ত্রাহি মাং তুৎ বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোহন্থতে ॥ 
অধোরমন্ত্রেণ ততঃ পুজয়েদৃরৃষবাহনমূ । 
পঞ্তব্রদ্মভিধ গৃভিত্ত সংস্পৃশেজ্িলমুতমমূ ॥ ২০ 
জুষ্ঠেন স্পৃশেজিঙগৎ মুষ্টিনা শক্তিমেবচ। 
পূজয়িতব! তু বিধিবৎ স্বত্ব! দেবং পুরদ্ধিষমূ। 
দশ নামশ্বমেধানাৎ ফলৎ প্র প্রোত্যনুকতমমূ॥ ২১ 
মার্কপ্ডেয়াবটে নাতব। দৃষ্র। দেবৎ তু শঙ্করমূ। 
ফল প্রাপ্রেত্যবিকলৎ রাজহুয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ২২ 
অস্তে শিবস্ত দালোক্যৎ প্রাপ্য জ্ঞানং ভতে | নরঃ 
ত্রমাচ্চ লভতে মুক্তিৎ মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৩ 
ততো মৌনী ব্রজেদ্দেবং নারায়ণমনা ময়মূ 
তদ্দক্ষিণস্থিতং বিষুরূপৎ স্তগ্রোধমুত্তমম্থ 8 ২৪ 

শরেবাহন-বৃষের বৃষ্ণঘয় স্পর্শ করিয়া সর্ধ- 
যজ্জের ফল লা করিবে। ১৪-_১৮ 

অনন্তর এই মন্ত্রে শক্করকে নমস্থার 
করিবে। হে ত্রিলোচন! আপনাকে নমস্কার। 
হে শশিতষণ! হে বিরূপাক্ষ! ছে মহাদেব! 
আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি, আপনি 
আমায় পরিত্রাণ করুন। তৎ্পরে অধোর 
ইত্যাদি মন্ত্রে বুষবাহন-মহাদেবের পুজ|1 এবং 
পঞ্চব্রদ্ম-ঝকৃমন্ত্র ঘারা৷ শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবে। 
অন্ুষ্ঠ ছারা উক্ত লিঙ্গ ও মুষ্টি বার] শক্তি- 
গীঠকে স্পর্শ করা বিধেঘ। এইরূপে 
ত্রিপুরারি মহেশ্বরকে যখ/বিধি পুজ। ও স্ততিবাদ 
করিয়া মানবগণ নিঃসন্দেহ দশ.অশবযেধ বজ্জের 
অততযুভ্তম ফল প্রাপ্ত হইবে। ফলে মার্কগেয়াবট 
ভীর্থে অবগাহনপুবর্বক ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন 
করিয়াই মানব যে, রাজনুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অবিকল ফল লাভ করিবে, এবং দেহাস্তে 
শিবদালোক্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রেমে মহা- 
দেবের প্রসাদদে তত্বজ্ঞন লাভ করত নির্ধাণ 
মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। ১৯--২৩ 

অনন্তর মৌনী হুইয়৷ মার্কগেয়াবটের 
্ষিপ-তাগে অবস্থিত লাক্ষাৎ্, অন্মর় দেব 



১৬৮ উৎকলখণ্ড্। 

দর্শনাদপি পাপানাৎ পাপসংহতিনাশনমূ । যজ্ঞরূপজগত্য।পিন ! শ্রীয়মাণায় তে নমঃ ॥ ৩১ 

তং তৃষা প্রথমেদূরাৎ ভাবয়ন্ পুরুষোত্তমন্থ ॥২৫ ূ নত্বেথৎ গরুড়ৎ পাপান্ুচ্যতেহনে কজন্মজাৎ। . 
প্রদ্নক্ষিণৎ তত কুরধ্যাদিমৎ মন্ত্রমুধীরয়ন্ ॥ ২৬ | বাত্মনঃকগ্্নিয়তো গচ্ছেদ্দেবং বিচিত্তয়ন্ 8৩২ 
অমরস্ত্বং স্ধাকল্ে বিষ্শেরায়তনৎ মহত । প্রবিশ্ঠ দেবতাগারং কৃত্বা তৎ ত্রিং প্রদক্ষিণমূ। 

হ্যগ্রোধ হর মে পাপ বিষুরূপ নমোহস্ক তে॥২৭ পুজয়েনন্ত্ররাজেন সুক্তেন পুরুষস্ত ব1। 

নমোহস্তবাক্তরূপার মহাপ্রলয়স্থায়িনে। ছাদশাক্ষর মন্ত্রের যত্র বা জাঃতে রুচি; ৩৩ 

একাশ্রয়ায় জগতাৎ কললবৃক্ষায় তে নমঃ॥ ২৮ পুজাধিকারিণঃ সর্ব ব্রহ্ধাক্ষত্রবিশততথ| | 

স্ততবং পৃজযেস্ক্তা মূলে তস্ত জনার্দনমূ।. অন্ঠেষাং দর্শনৎ ভক্ত! তয়োর্নামানু বীর্তনাৎ ॥৩৪ 
কোটিজন্মসযুড্ুতপাপাদেবৎ প্রমুচ্যতে। পঞ্চে'পচারবিধিনা পুজয়েৎ পরমেশরমূ। 
তচ্ছায়া্রমণেনাপি নিপ্পাপো জায়তে নরঃ॥২৯ কৃত'গলিপুটো ভক্তা। ইদৎ স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥৩৫ 
ততঃ নুপর্ণৎ প্রনমেৎ যানরূপৎ হবেঃ পুরঃ | দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতার ক। 
স্থিতং ভক্ত্য. নো! বিপ্রাঃ কতাগুলিপুটে। মুদ। ॥ । ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাদযোর্নত মৃ॥ ৩৬ 
ছন্দোময় জগন্ধাম ধানরূপ ব্য ূ র 

আপ পে পাপী শপ হিরাকি ' আপনি বেদ ও যজ্ঞন্বরূপ, আপনি অধিল- 

নারায়ণমরূপ অক্ষন-বটরৃক্ষ-সন্িধানে গমন । জগতের আধার, ব্রিগুণাত্বা ও ভগান্ বিষুর 
করিবে। এ অক্ষপ্বট দর্শন করিলেই পাপী. বাহন, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি... 
দিগের পাপপুঞ্জ বিদুরিত হইয়া যায়। দৃর | শ্রীত হউন। ২৯--৩১ 
হইতে পেই বৃক্ষ দর্শন করিপ়াই তাহাকে! বিপ্রগণ ! সেই গরুড়কে এইরপে প্রণাম 
পুরুষোত্তম বিষুূেপে ভাবন! করত প্রণাম : করিয়া মানব বহুঞন্মার্ডিত পাতক হইতে 
করিবে। অনন্তর “হে স্থাগ্রোধ ! তুমি কঙ্গান্ত- ৷ মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বাক্য মন ও 
কাল পর্যন্ত অমর এবং বিষধর মহৎ-আবাদ- | কর্মের বিষয়ে সংযত হইয়া মনে স্বভদেব 
ভূমি, অতএব হে বিষ্ুূপ ! তোমাকে নমস্কার, | নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে গমন 

০০৯ সপ পপ সা ০৪ 

তুমি আমার পাপরাশি হরণ কর। 
মহাপ্রলঙ্জ পণ্যন্ত স্থায়ী, তোমার স্বরূপ অব্যক্ত, 
তুমি অধিল-জগতের 

তোমাকে বারংবার 
একমাত্র আশ্রয়; 

করিবে; পরে দেবালয়ে প্রবেশপুর্ববক বারত্রয় 
ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়! মন্ত্রপ্রধান পুরু 
হৃক্ত বা ছাদশাক্ষর মন্ত্র কিংবা যে মন্ত্রে 
অভিরুচি হয়, গেই মন্ত্র স্বারা ভগবানৃকে পুজা অতত্রব হে কল্পবৃক্ষ ! 

নমস্কার করি। এই মন্ত্রপাঠে করিবে। সমুদয় ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় ও নৈশ 
করত প্রদক্ষিণ করিবে। ২৪-_-২৮ এই পুজার অধিকারী, আর অপর জাতি. 

এইরূপে অক্ষয়বটের স্তব করিয়া! তাহার দিগের ভক্তিভাবে নামোচ্চারপ ও দর্শনই 
মুলদেশে ভগবান ওনার্দনকে পুজ। করিবে। | কর্তব্য । পঞ্চোপচার-বিধানে সেই পরমে- 
এইরূপ করিলেই মানব কোটিগন্-সমুডুত-। শ্বরকে পুজ! করিবে এবং পু্জাবদানে কৃতাঞ্জলি 
পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে, দন্দেহ নাই। : হইঞ! ভক্তিসহকরে এই স্তোত্র পাঠ করিতে 
অধিক কি, এ বৃক্ষের ছায়াম্পর্শ করিলেই : থাকিবে । ৩২---৩৫ 
মানব নি্পাপ হুইয়৷ থাকে। হে বিপ্রগণ! হে দেংদেব! হে জগন্নাথ! একমাত্র 
তৎপরে সেই অক্ষমবট-মুলস্থিত নারায়ণের | আপনিই সংসার'সাগর হইতে মিস্তারকারী 
,সম্ুধ্ তদীয় বাহন গরুড়কে কৃতাঞলি | এবং ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ; 
হইগ়্া ভক্তিসহকারে বিম্রভাবে সানন্দে এই ূ অতএব আমি আপনার চরণে প্রণত হইতেছি, 
যলিয়া ,এাম করিবে! হে জগত্যাপিন! আমাকে রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ | হে 

স্যতিবাদ 



শক *' পারগমনে সমর্থ হয় ন!। 

ভ্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

জয় কৃষ্ণ জঙগনাথ জয় সর্ব।ঘনাশন। 
জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদধাস্তেজ নমোহস্ত তে॥ ৩৭ 
য় বরদ্ধাগুকোটীশ বেদনিঃশ্বাধারক। . 
অশেষজপদাধার পরমাত্ম্নমোহস্ত তে ॥ ৩৮ 
জয় ব্রন্ধেন্নরুদ্রাদিদেযৌধপ্রণতপর্তিহচৎ। 
জয়াথিলজগুজ্ধামনস্তর্ধামিন্নমোহস্ত তে ॥ ৩০ 
ভয় নির্বযাজকরুণপোথোধে দীনবৎসল । 

' দীনানাথেকশরণ বিশ্বসাক্ষিক্রমোহস্ত তে॥ ৪০ 
সংসারসিন্ুসলিলে মোহাবর্তে সুচুত্তরে। 
যডুর্মিকুলহুপ্পারে কুকশ্মগ্রাহদারুণে ॥ ৪১ 
নিরাশ্রয়ে নিরালন্বে নিঃঘারে হুঃখফেনিলে। 
তব মায়াগুপৈবর্ধীমবশৎ পতিতং ততঃ 
মাং মমুদ্ধর দেবেশ কৃপাপার্বিলোকনাৎ্ ॥ ৪২ 

জগন্নাথ! আপনি সব্বপাপবিনাশন, আপ- 
নার জয় হউক । নাথ! ভব্দীয় চরণকমল 
অখিল জগতের পুক্জনীয়; অতএব আপনাকে 
নমস্কার, আপনার জয় হউক। হে অশেষ- 
জগদাখার! আপনি কোটি-কোটি ব্রহ্ধাণের 
ঈশ্বর, এবং বেদদকল আপনার নিশ্বাপ- 
বাযুন্প। অতএব হে পরমাত্মবন্! আপনাকে 
নমস্কার। হে অন্তর্ধ/মিন! আপনি রঙ্গ 
ইন্দ্র ও কুদ্রা্দি দেবগণের নমস্ত এবং সকলের 
(রুশনাশক, আপনাতেই অধিলজগৎ অবস্থিত; 
অতএব আপনাকে নমস্কার । ৩৬--৫৯ 

হে বিশ্বদাক্ষিন্! হে দীনবৎ্সল ! আপনি 
জীন ও অনাথ ব্যক্তিগণের একমাত্র 
আশ্রয় এবং অকপট ককুপারসের সাগরহ্বরূপ, 
অতএব আপনার জনন হউক, আপনাকে 
নমস্কার। হে দেষেশ! সংসারসাগর অতি 

ছুস্তর, কামাদি-যদুম্মিমালায় সঙত সঙ্কুল 
বলিয়। কোন ক্রমেই কেহ সহজে উহার 

অধিকস্ত মোহরূপ 
:আবর্ত ও কুকণ্ধরূপ কুস্তীরাদি হেতু উহ! অতি 
ভীষণ হইয়াছে এবং উহাতে কোনরূপ 
আশ্রয় ঝা অবলম্বন নাই। নানাপ্রকার হুঃখ-- 
পু্জীই উহার ফেনার স্তায় প্রকাশ পাইতেছে 
এবং উহা একান্ত অসার। আমি আপন 

৯৬৯ 

তত্র ম্রং জুরশ্রেষ্ঠ স্ব প্রকাশ প্রকাশক। 
এক এব জগন্নাথ বন্ধুত্বং ভবভীভুযামূ ॥ ৪৩ 
তবৎস্থষ্টৌ তাদুশো নাস্তি যো দীন প্রতিপালকঃ। 
অবতীর্ণোহসি লোকা নামনু গ্রহধিয়া বিভে॥ ৪৪ 
পুর্ণকামস্ত তে নাথ কিমন্তৎ কারণং ক্ষিতৌ। 
তৎপাদপদ্মমাসাদ্য ন চিন্তান্তি জগৎপতে ॥ ৪৫ 

কৃতন্যে চরপান্তোজৎ চত্ুবর্গৈক-সাধনমূ। 
দর্শনাৎ সর্ব্বলোকানাহ সর্ম্বাগ্' ফলপ্রদমূ ॥ ৪৬ 
ততঃ দীরধ্বজৎ শেষৎ মন্্রেণ পরিপুজয়ে। 
দশাক্ষর-মন্ত্রেণ নায়! বা প্রণবাদিন। ॥ ৪৭ 

গত্ব! গত্ব নিবর্তন্তে চক্রনুয্যাদয়ো গ্রহাঃ। 

তমোগুণে বন্ধ হইয়া অবশভাবে এর সাগর- 
সলিলে নিপতিত হই! ক্রমেই তন্মধ্যে নিমগ্ন 
হইতেছি, অতএব হে নুরশ্রেষ্ট! হে 
স্বপ্রকাশ! হে অধিল-জনংপ্রকাশক! আপনি 

কপা করিয়া কৃপ। কটাক্ষেতে আমাকে 

উদ্ধার করুন হে জগন্নাথ! ভবভয়-ভীত- 
ব্যক্তিগণের আপনিই একমাত্র বন্ধু। ৪১1৪২ 

হেবিভো! আপনার স্ষ্টিমধ্যে আপন! 
ভিন্ন এমত অপর আর তাদৃশ কেহই নাই, 
যিনি দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন, 
একমত আপনি স্বয়ংই জনগণের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ বাসনায় এই মুর্তিতে অবতীর্ণ হইয়।- 
ছেন। নতুবা হে নাথ! আপনি ধখন 
পুর্ণকাম, তখন আপনার এই ক্ষিতিতলে 
অবতীর্ণ হইবার আর কি কারণ হইতে পারে ? 
অতএব হে জগৎপতে ! আপনার পাদপদ্ের 
আশ্রক্প গ্রহণ করিয়া আমার -আর ভবপারের 
চিন্তা নাই। যদ্দি ভব্দীয় পাপন আশ্রয় 
করিলে সেই চিন্তাই থাকিবে; তবে কি 
হেতু আপনার চরণকমল চতুর্বর্গের প্রধান 
ধন% এমন কি দর্শনমাত্রেই সর্ধলোকের 

সর্বববান্থা ফলপ্রদ হইবে? ৪৩--৪৬ 
এইরূপ ভ্যতিধাদাস্তে অনস্তদেম বলরামকে 

দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র ব! প্রণবাদি নাম ছারা সম্যকৃ- 
রূপে আর্চন। করিবে। চত্দর-ুর্যা্ি গ্রহগণও 
বারম্থার গম্নপুর্বক বারম্থার প্রতিনিবৃত্ত- 

।) 



১৪৩ 

অদ্যাপি ননিবর্ভন্তে ছাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ৪৮ 
বৎ সর্ববং বৈষঝবৎ কর্ম প্রতিষ্ঠারদিপ্রকলিতমূ। 

তননেন প্রকর্তব্য বিষ্ণেঃ প্রীতিকরেণ বৈ॥৪৯ 
সর্বেষাৎ মহিমাবাপ্তিরন্ত সংলেবনাদ্তবেখ। 
শ্বায়ভুবো মনর্নাম জজাপ মন্্মুত্তমমূ ॥ ৫০ 
প্রজাপতিত্বং সম্প্রপা মসঙ্জ চ চরাচরমূ। 
একাগ্রমানপে। ভূত্বা প্রণিপত্য প্রপাদয়েখ॥ ৫১ 
জয়রাম সধারাম সন্তিদালন্দবিগ্রহ। 
অবিধ্যাপন্ব-রহিত নিশ্খীলাকৃতয়ে নমঃ ॥ ৫২ 
জঅয়াবিলজগত্তার-ধারণশ্রম-ব্র্জিত। 
তাপত্রয়-বিকধায় হলৎ কলয়সে সদা ৫৩ 
প্রপন্নদীনত্রাণা় ক্কুটনেব্র-সরোরুহ | 
ত্বমেবেশ পরাশেষ-কলাষক্ষালনপ্রভুঃ ॥ ৫৪ 

হইতেছেন, কিস্তু বাহার! উক্ত ঘাদশাক্ষর মন্থু 
চিন্তা করত বৈকুঠে গমন করিয়াছেন, 
তাহারা অদ্যাপি আর ফিরিয়া আদিলেন না । 
বিষুপ্রতিষ্ঠার্দি যে কিছু কার্য আছে, তৎ- 
সমস্তই বিষুৎপ্রীতিকর এ ছাদশাক্ষর মন্ত্রে 
কর্তব্য। এ মন্ত্রের সম্যক সেব। করিলে 
সকলেই মহত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৭-_-৫০ 

পুরে শ্বায়ভুব মনু, এ সর্ববোভম মন্ত্র 
জপ করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া চরাচর 
সৃষ্টি করেন। মুনিগণ! অনস্তর একাগ্রচিত্ত 

হইয়৷ প্রণিপাতপুর্রবক বঙলগরাখকে এইরূপ 
স্যতিবদ ছার! প্রগন্ন করিবে। হে রাম! 

আপনি সদা আত্মারাম ও সচ্চিদানন্্কর, 

আপনার অবিদ্যারপ মল না থাকায় আপনার 
আকৃতি আরতি নিম্ীল, আপনাকে নমস্থার। 
৫১1৫২ 

প্রভো ! আপনার জয় হউক, আপনি 
সতত অখিল জগন্মগুল ধারণ কতিয়াও শ্রম- 
বর্তদিত এবং ভক্তগণের আবধ্যাত্িকাঙ্গ 

তাপত্রয় বিকর্ধণ নিমিত্ত সতত হলচালন৷ 
করিয়া থাকেন। নাথ! শরণাগত দীন ব্যক্তি- 
পিশকে পরিত্রাপার্থ মাপনি নিরন্তর নয়নকমল 
বিক্ষার্িত করিয়া রাধিয়াছেন। হে ঈশ! 
একমাত্র আপনিই অন্তের অশেষ পাপরাশি ' 

উৎকলখগ্ড্ৃ। 

প্রপয়করুণানিন্বে! দীনবন্ধে। জগৎপতে। 
চরাচর! ফণাগ্রেণ ধৃত চেয়ং বহুন্ধর1 ॥ ৫৫ 
মামুদ্ধাম্মাদুষ্পা রাস্তবাভোধেরপারতঃ। 
পরাপরাণং পরম পরমেশ নমোহস্ত তে ॥ ৫২ 
স্তত্বৈব নাগরাজানং হল-মুষলধারিণমৃ। 
পুজয়েজ্জগতামার্দিকারণৎ ভদ্রলোচনম্ ॥ 
স্তত্যানয়। তাং ভে। বিপ্রাঃ প্রপিপত্য প্রা. 

. 1 জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবতারিণি। 
সুরাণামাশ্রিতরতা জয় সন্তুষ্টিকারিণি ॥ ৫৮ 
কাধ কাধ্যশ্বরূপাণাং কারণানাঞ্চ কারণমু । 

ধারণৎ ধাধ্যমাণানাং ত্বামাদ্দং প্রণমাম্যহমূ ॥৫, 
বক্ষ;সুল স্থিতাং বিষ্শেঃ শত্তে রদ্ধালহারিণীমু। 

ক্ষালনে সদর্থ। হে দ্বীনবন্ধে! হে জগং- 
পতে! আপনি আশ্রিতগণের করুণ!দাগর 
এবং জগং-রক্ষার্থ আপনি স্বীয় ফণাগ্র দ্বার! 
চরাচর সমন্বত এই বহুন্ধরাকে সর্ব্বদ৷ ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছেন। ৫৩-৫৫ 

হে পরমেশ ! আপনি অধিল পরাপর 
ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ অতএব 
আপনাকে নমস্কার, আপনি এইনআুপার 
সংসার পারাবার হইতে আমাকে উদ্ধার 
করুন। হে বিপ্রগণ ! হলমুধলধ/রী অনন্ত- 
দেব বলরামকে এইরূপ স্তব করিয়া জগণ্ডের, 
মূল কারণ হতদ্রার্দেবাকে পুজা এবং প্রণাম- 
পূর্বক এইরূপ ভোত্র পাঠে প্রসন্ন করিবে।। 
হে দেবি হে ভবতারিণি! আপনি সমুদয়. 
দেবীগণের মধ্যে মহাদেবী, আশ্রিতগণের 
ছুঃখমোচনে সতত তৎপর এবং হুরসমুহের 

সন্তোধকারিণী, আপনার জয় হউক, আপনার 
জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি 
সমুদয় কাধ্যেরও কাধ্য ও কারণেরও কারণ 
এবং আপনিই অধিল ধাধ্যমাণ বন্তর ধারণ- 
রূপা, অতএধ আমি সকলেরই আদিভূতাঁ 
আপনাকে প্রণাম করি। ৫৬--.৫৯ 

জননি! আপনি লক্মীরূপে বিষুর বক্ষ স্থলে 
অবস্থিতি করেতেছেন, গৌরীরপে শঙ্ষবের 
অর্ধীঙ্গভাগিনী হইয়াছেন এবং সর্ব ঠীরূপে 



ভ্রিংশোহ্ধ্যায়। 

পদ্রযোনিমুখাজস্থাৎ গ্রণমামি জগব্প্রিয়ামূ ॥ ৬০ 
টি স্থিতি-বিনাশাদি- কর্মণাৎ পরমাতুনঃ। 
তমেকা শক্তিরতূলা ত্বাং বিন! মোহপি নেশ্বরঃ | 
তা সর্ধলোকজননীৎ বিসুমায়াং ভপব্িনীমৃ। 

মুভদ্রাৎ ভদ্ররূপাণাং মূলভূতাং লমাম্যহম্ ॥ ৬২ 
_ “ততঃ সাগরন্গানায় প্রার্থয়েৎ পুরুষোত্তমমূ ॥ ৬৩ 

নমন্তে ভগবন্ বিষে জগ্দ্ব/পিংশ্চরাচরমূ 
আঙছনি্বিঘং সিদ্ধিমায়াতু গিশ্ু্ানং ময়া বিভৌ ॥ ৬৪ 

'নমন্তে জগতামীশ শঙ্খচক্রগদাধর। 
দেহি দেব মমানুজ্ঞাৎ তব তীর্থনিষেবণে ॥ ৬৫ 
- ততো মৌনী ব্রজেছিষু্ চিন্তয়ন সরিতাৎ পতিমূ 
উগ্রসেনৎ স্থিতৎ পারে অনুজ্ঞাপ্য সমাহিত ॥৬৭, 
উগ্রমেন মহাবাহে! বলবানুগ্রবিক্রম। 

পদ্দযোনির মুখপদ্ে বিরাজ করিতেছেন, অতএব 
জগত্প্রয়। আপনাকে প্রণাম করি। মাঃ! 

পমিই পরমেশখরের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশাদি 
কার্য সম্পাদনের একমাত্র শক্তি, আপনার 
সাহায্য ভিন্ন তিনি কোন কাধ্যই করিতে 
পারেন না। হে দেবি! আপনিই সর্ধধ- 
”৭কর জননী, জকল প্দার্থের মূল কারণ ও 
মখিল কল্যাণকর বস্তর মধ্যে পরম কল্যাপ- 

ব্বায়িনী, অতএব আমি সেই তপশ্বিনী 
বধুমায়া আপনাকে পুনন্ধার নমস্কার করি। 
ঈভদ্র। দেবীকে এবন্প্রকার স্ততিবাধান্তে সাগর- 
নানার্থ পুরুষ্ত্তম সন্গিধানে এইরূপ প্রার্থনা 
করিবে । ৬০--*৬ 

হে ভগবন্্ বিষে! আপনি সচরাচর 
মখিল জগছ্াপী, হে প্রভো! মদীর সিন্ধু 
নান নির্ব্িঘ্ে যেন সিদ্ধ হয়। হে শঙ্খচক্র- 
দাধর! আপনি অধিল জগতের প্রভু; 
ঘতএব আপনাকে নমস্কার, দেব! ভব্দীয় 
টীর্ঘনানে আমায় আজ্ঞা দিন। অনন্তর 
গমাহিতচিত্তে পার্স্থিত উগ্রসেনের নিকটে 
পরোক্ত প্রকার প্রার্থনাপুর্র্বক মৌনভাবে মনে 
মনে বিষ্ুকে চিন্তা করত সাগাভিমুখে গমন 
করিবে। হে উগ্রসেন!] হে মহাবাহো! 
আপনি মহাব্লশালী ও উগ্রবিক্রমসম্পর, 

১৭১ 

লব্ধ! বরং সুপ্রসন্নাৎ সমুদ্রতটমান্থিতঃ ॥ ৬৮ 
তীর্থরাজ-কৃতন্নান-হৃসমপূর্ণফল প্র । 
সিন্ুন্নানৎ করিষ্যামি অনুজ্ঞাৎ দাতুর্্হসি ॥ ৬৯ 
ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্টাঃ ব্বগ্থারমনুততমমমূ । 
যেন দেবাঃ সমায়ান্তি ক্ষেত্রেৎস্মিন্ পুরুযোক্তমে। 
ভূম্বর্গে গগদীশস্ত দর্শনায় দিনে দিনে। 
্বর্গাবতারমর্গেণ তত্রস্থৌ বাৎ নমাম্যহমূ॥ ৭১ 
মামপৃযুত্ধাং নয়েতাং বৈ সাক্ষিণৌ কণ্মণাৎ সতাম্ 
সাগরান্তঃসমুৎপনৌ শ্রে্ঠো সর্ববগডণাধিতৌ৷ ॥ 
মধ্যেন যুবয়োরধামি স্ব্গঘবারমপারৃতমূ ॥ ৭২ 
প্রার্থফিত্বা ততে। গচ্ছেতীর্থরাজন্ত সমিধিমূ। 
যৃৎ দুষ্ট দূরতঃ পাপান্থুচ্যতে মনুজে! ধ্রবমূ ॥ ৭৩ 

আপনি ভগবান্কে প্রসন্ন করিয়া! তৎসনিধানে 

বরগ্রহণপুর্্ধক সমুদ্ূতটে অবস্থিতি করিডে- 
ছেন। ৬৪ --৬৮ 

উগ্রসেনের নিকট এইরূপ প্রার্থনাস্তে তীর্থ- 
রাজ-সন্নিধানেও এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে 
তীর্থরাজ! যাহার। তীর্থে স্নান করে, আপনি 
তাহাদিগকে তজ্জন্ত পুর্ণকল প্রদান করিয়া 
থাকেন; অতএব আমি সিন্ধুন্নান করিব, আমাকে 

অনুজ্ঞ| করুন। হে দ্বিজবরগণ! অনস্তর 
দেবগণ যে স্বর্গাবতরণ পথে জগণীশ্বর জগনাথ- 
দেবেরও দর্শনার্থ ভূর্গ নামে প্রসিদ্ধ পুরুষো- 
ত্মক্ষেত্রে প্রতিদিন সমাগত হুন, সেই অনুত্তম 
্্মদ্বর মমিধানে গমনপুর্ধবক উক্ত উগ্রসেন ও 
তী্র!জের নিকট পুনর্ধ্বার এইক্প প্রার্থন| 
করিবে যে, হে উগ্রসেন তীর্থরাজ ! আপনারা 
সাগর-সলিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদন্ 
স্ংকর্দধের সা'ক্ষরূপে স্বর্গদ্বারে অবস্থিতি করি- 
তেছেন, আপনারা সর্বগুণান্িত ও সর্বত্েষ্ট, 
আপনার্দিগকে নমস্কার, আপনারা৷ আঙ্ঞ। দিন, 
আমি আপনাদিগের মধ্য দিয়। অপাবৃত হ্বর্গ- 
ঘারে গমন করিব ।৬৯--৭২ 

এইরূপ প্রার্থন। করিয়া ভীর্থরাঙ্জের সঙ্গি" 
ধানে গমন করিবে। তাহাকে দূর হইতে 
দর্শন করিলেও মানবগণ পসর্বপাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া! থাকে সন্দেহ নাট। তত্পরে 



১৯৭২ 

প্র্ষালিতকরাভিবিঃ স আচান্তঃ শুচিবিষ্টরে। 

উৎ্কলখগুম্ 

আগ্গেষ্যাৎ নরসিংহস্ত নৈধত্যাং মধুহ্দনঃ। 
আমীন; প্রাসুখে। ভূত্বা লিখেন্মগুলমগ্রতঃ ॥ ৭৪ বায়ব্যাৎ শ্রীধরঃ পাতু এশাগ্তাঞ্চ গদাধরঃ ॥ ৮২- 
চতুরত্রং চতুর্ঘারং চতুঃস্বস্তিককোণকমূ। 
তন্সধো বিলিখেৎ পদ্মমন্্রপত্রৎ হুশোভনম্ ॥ ৭৫ 
ততোহগ্রাক্ষরমন্ত্রং তু করয়েশ্চ ততো হ্যসেৎ। 

উদ্ধীৎ ত্রিবিক্রমে! পাতু অধে। বারাহরূপধুকৃ। 
সর্বত্র পাতু মাং দেবঃ শঙ্খচক্তগ্াধরঃ ॥ ৮৩ 
নারায়ণে মনঃ পাতু চৈতম্যৎ গরুড়ধ্বজঃ। 

ষড়ৃভির্ব্ৈঃ যড়ঙ্ানাং স্ানঃ প্রোক্তো মনীধিভিঃ পাতু মে বুদধাহস্কার ত্রিগুপাত্ব! জনার্দনঃ ৮৪ 
শেষে। কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠে চ ্যস্তবো৷ চ ততঃ পুনঃ . ৷ ইন্জরিয়াণি সদা পাতু দৈত্যবর্গ-নিকৃত্তনঃ। 
পাদয়োর্জজ্বয়োরর্বোঃ স্ফিচোশ্চ পার্খয়েঃ পুনঃ ॥: এবং বন্ধ! চ কবচৎ নিপ্পাঁপে! জারতে পুমান্ 
নাতো পৃষ্ঠে বহমুগে হুদি কণঠে চ কক্ষয়োঃ | 
ওষয়োঃ কর্ণয়োরক্ষোর্গগুরোর্নাসয়োস্তথা ॥ ৭৮ 
ভ্রাবোর্লগাটে শিরণি মন্ত্রর্ণান্ যথাক্রমমূ | 

] 
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] 

| 

ৃ 

যোড়শৈরুপচারৈশ্চ মনসা কল্পতৈর্নরঃ। 
৷ পুরুষোত্তমৎ পূজিত! যথাবৎ বিধিতে ছ্বিজাঃ 
আবাহ মগ্ডলে তম্মিন্ দেবদেবমনাময়মূ। 

বিশ্যসেৎ ব্যাপকং সর্ব্বং কুধ্যান্যাসং সমাহিতঃ॥ | পুদদগিত্বা যথাশক্যুপচারৈরূপসংহিতৈঃ॥ ৮৭ 
প্রাণারামত্রং কুরধ্যানুলেন পঞ্চবিংশতিমূ। আত্মানধ তীর্থরাজন্ত দেবদেবন্ত চিত্তয়ন্। 
বধীয়াৎ কবচৎ দিব্যৎ সর্পাপাপনোদনমূ ॥ ৮০ । এঁকাৎ বন্ধাঞ্মপিপুটমিমৎ মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৮৮ 
পুর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দে। বারিজাক্ষত্ত দক্ষিণে। 
প্রহ্যয়: পশ্চিমে পাতু জৃষীকেশস্তখোভরে ॥ ৮১ 

হস্ত পারদ প্রক্ষালন ও আচমনপুন্ণক পবিত্র 
কুশাসনে পুর্লান্ত হইয়া উপবেশন কত সম্মুখে 
চতুর্ধার-সমন্বিত চতুরম্র এক মণ্ডল লিখিবে, 
উহার চতুক্ষোণে চারিটি স্বস্তিক ও মধ্যস্থলে 
হুশোভন অঞদল পদ্ম অগ্কিত করিবে। 

পরে উভয়ের বাহুতে অষ্টাক্ষর মন্ত্র তাস. 
পুর্ববক উক্ত অগ্টাক্ষর মন্ত্রের আদ্য ষড়ক্ষর ছার। 
ষড়্ স্থান করিয়া কুক্ষি ও পৃষ্টদেশে অবশিষ্ট 
বস বিস্তস্ত করিবে, ইহ! সমুদয় মনীধিগণই 
বলিয়াছেন। তৎপরে পাদদ্বয়, জঙ্যাদ্ব়, উরু- 
দর, নিতম্বঘয়, পার্খন্বয়, নাভি, পৃঠ, বাহুযুগল, 
হৃদয়, কঠদেশ, কক্ষদ্বয়, ওঠ, কর্ণদয়, নেত্র- 
ছয়, গণ্ডহয়, নাসিকারজঘর়, ভ্রাযুগল, ললাটদেশ 
ও মস্তকে ষবাক্রমে মন্ত্রর্ণ সকল বিন্তম্ত 
করিবে। সমাহিত হইয়া এইরূপ ভাবে সমু 
ব্যপক গ্ভান করিয়৷ মুলমন্ত্রে পঞ্চকবিংশতিব'র 
প্রণায়ামত্রয় করিবে। তৎ্পরে পরোক্ত মন্ত্র 
পাঠকূপ সর্ধবপাপ(বনাশন দিষ্য কব বন্ধন 
করিবে। পূর্বদিকে গোবিন্দ, দক্ষিণে বারি- 
জাঙ্গ পশ্চিমে প্রহ্যয় ও উজার হাষীকে" 
আমায় রন করন. ৭৩--৮১ 

| 
| 

সুদর্শন নমস্তেহস্থ কোটিনুরধ্য লমপ্রভ। 
অজ্ঞ'নতিম্রান্ধন্ত বিষেঘর্মারং প্রদর্শর ॥ ৮৯ 

অগ্নিকোণে নরপিংহ নৈধত কোণে ম 
হৃদূন, বাযুকোণে জীধর ও ঈশানকে'ণে গদা। 
আমায় রক্ষ। করুন। দে ত্রিবিক্রম ইত 
বরাহরগী হরি অধোদেশে এবং শঙ্খচ ক্রগ্দ।। 
দেব নারায়ণ সর্বদদকে আমাকে রক্ষ। করুন। 
নারায়ণ আমার মন গঞ্চড়ধ্বঙজ্জ চৈতন্য, 

 ত্রিগ্তণাঝআ। জনার্দন আমার বুদ্ধি ও অহঙ্কার 
এবং দাান্বারি মধুহৃন আমার ইন্দরিয়নিচগ়্কে 
সর্ব্বদা রক্ষ। করুন। এইরূপ মঞ্রচ্চারপরদ্থ 
কবচ বন্ধন করিয়৷ সকল পুরুষই নিষ্পাপ 
হইয়া থাকে। দ্বিজগণ! তৎপরে মানবগণ 
ম্নঃকল্পিত যোড়শোপচারে ভগবান পুরুযো" 
ত্তমকে যথাবিধি পুজা! করিয়া সেই মণ্ডলে 
অনামযর় দেবদেবকে আবাহনপুর্ব্বক যথা- 
শক্তি উপচ,রে অর্চনা করিবে এবং তীর্থরাঞ্জ_ 
ও দেবদেবের আত্মগত একত্ব ভাবন। করত 

কৃতাগ্রলিসুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৮২--৮৮ 
হে হুঙ্গর্শন| হে কে।টিহ্্ধ্যসমপ্রভ ! 

আপনাকে নমস্কার, আপনি কৃপা করিয়া এই 
অজ্ঞ/ন-তিমিরাহ্ধ ব্যতিকে বিষুদর্শনের পথ 
দেখাইয়। দিন। হে বিপ্রগণ! এইকপ প্রার্থন 



ভ্বিংশেহধ্যায়ত | 

এবং সম্গ্রার্থয ভে বিপ্র। ভীর্থঘরাজগলাস্তিকে । 
জানুভ্যামবনীৎ পত্ব। প্রণমেৎ ভক্তিভাবিতঃ1৯০ 
তীর্থরাজ নমস্তভ্যৎ জলরূপার বিষবে। 
জীবনায় চ জ্নাৎ পরনির্ব্বাণহেতবে ॥৯১ 

অগ্রিশ্চ যোনিরিল। চ পোহো 
রেতে'ধা বিষ্শেরমৃতস্ত নাভিঃ। 
উপৈমি তে রূপমপন্কহেতু- 

মানন্দসভ্ব।তমনুপ্রবিশ্তা ॥ ৯২ 
ইতি মন্ত্রৎ পঠন্ বিপ্রাঃ শ্ববিশ্ত অলমধ্যতঃ। 
আধাহয়েৎ ভীর্থরাজং ভাবয়ন জগতাৎ পতিমৃ॥ 
জলাধীশৎ কৃতনন|নফলদানেহগ্রতঃ স্থিতমূ। 
অবমর্ধণহৃক্তেন নারায়ণযুতেন চ॥৯৪ 
ত্রিরাবৃতেন কুববাত পঞ্চবারুণকেন বা। 
সকৃর্দাবাহনাদীনি ষড়ঙ্গান্তভিষেচনে ॥ ৯৫ 
আবাহনং পুর প্রোক্তৎ সন্িধানমখোচ্যতে ! 
জাতুরিষ্টফলপ্রাপ্তো সান্নিধাপেরিকল্পনমূ॥ ৯৬ 

পুর্্বক তীর্থরাজ-জলসমীপে ভূঙলে জানু 
পাতিত করিয়া এইরূপে ভক্তিভাবে প্রথম 
করিবে,-হে তীর্থরাজ! আপনি জলরূপী 
সাক্ষাৎ বিষ, অখিল জীব্গণের জীবনস্বরূণ 
এবং নির্ববাণ-মোক্ষের হেতু, অতএব আপনাকে 
লখস্কৃর | ৮৯-৮০১১ 

অগ্নি আপনার উৎপতিস্থান ও জল দেহ 
আপনি বিজুর তেজঃপুর্ণ অধঃস্থান এবং অম্ৃ" 
তের নভিম্বরূপ। আপনি জীবগণের নিম্ম- 

লতার কারণ, এজন্ত আমি আপনার শরীর- 
মধ্যে প্রবেশপুর্বক পঃম আনন্দ লাভ করিব। 
হেবিপ্রগণ! এই 'স্্ পাঠ করত জলমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া! সাত ব্যক্তিগণকে ফলদানার্থ 
সম্মুখবন্তাঁ জলেশ্বর তীর্ঘরাজকে নারায়ণ-মন্ত- 
যুক্ত অধমর্ধণসৃক্ত অথব1 পঞ্চাবৃত্ত বা ত্রিরাবৃত্ত 

বারুণ মন্ত্রে আবাহুন করিবে, স্নান কালে 'ইহা" 
গস্ছ' এইরূপ আবাহনাদি যড়ঙ্গ একবার মাত্র 
কর্তব্য । বিদদুগণ অগ্রে আবাহন ও পরে 
সন্িধানের বিষয় বলিয়া! থাকেন, শ্বানোধ্যত 
ব্যক্তির অভীই ফল এ্রাণ্ত নিমিত্ত সামিধ) কলিত 
হয় জানিবে। ৯২---৯৬ 

পপ 

| জলাঞ্জলিত্রয় সেচন কন্ধিবে। 

১৭৩ 

অভ্তঃশু্ধ্যর্থমাচামেৎ পীত্ব। তদভিমন্ত্রিতমূ । 
বাহাবয়বশুদ্বার্থ, মার্জয়েৎ কুশবারিণ! ॥ ৯৭ 
অন্তর্বহি বিশুদ্ধা্থ, মন্ত্রপুতেন বারিণ]। 
্রীনঞ্লীন্ মূর্ধি দিকেৎ সি নাস্তর্জ,ল জপঃ 
ত্রিন্বায়াৎ শ্বকুতাঘানি জন্মকোটিকৃতানি চ। 
প্ল.বিতানি জলে তস্মিন ভাবয়ন্নঘখন|শনম্ ॥ ৯৯ 
উত্থায়াচম্য বিধিবৎ প্রার্থয়েমনত্মুচ্চুন্ ॥ ১* 
তৃমপ্রির্জগতাহ নাথ রেতোধ! কামদীপুকঃ। 
প্রধানং সর্ধভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্য়ঃ ৪১০১ 
অমৃতস্তারণিত্ং হি দেবধোনিরপাম্পতে। 
বু্জিনং হর মে সর্ববৎ তীর্থরাজ নমোহম্ত তে 
জস্মকোটিসহতেষু যৎ পাপধ পূর্বমর্জর্িতমূ। 
তদশেষং লয় যাতু দেহি যে ব্রহ্মণাখতম্ ॥১০৩ 

তৎপরে অন্তঃগুদ্ধি নিমিত্ত মন্ত্রপুত জল 

পান করত অ.চমন, বাহশুদ্ধির নিমিত্ত 
কুশবারি দ্বারা বাহাবমবের মার্জান এবং 
অন্তর্বহিঃশুদ্ধির নিমিভত মস্তকে মন্ত্রপুত 

সিজু-ম্নালে 
জলমধ্যে জপ কর! নিষি্ধ। অনন্তর কোটি 
কোটি জন্মার্ভিত পাপরাশি সেই ছলে 
প্রক্ষালিত হইল, এইরূপ ভাবন| করত বারত্রশ 
নন করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট 
হইবে। তৎপরে জল হইতে উত্থিত হইয়! 
যথাবিধি আচমনপুর্্ঘক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত 
প্রর্থন। করিবে, হে নাথ! আপনি অধিল 
জগতের পাচকাগি ও কামদীপক, শুক্তাধার 
অধ.স্থ/ন, আপনি অব্যয়, সর্ধবভূতের প্রধান ও 
জীবগণের প্রভু । হে অপাম্পতে! আপনি 
অমৃতের অরণি ও দ্েবগণের যোনিম্বরূপ, 
অতএব হে ভীর্থরাঙ্জ! আপনাকে নমস্কার; 
আপনি আমার সমু পাপ হরণ 
করুন। ৯৭---১০২ 

প্রভে ! পূর্বে আমি সহত্র সহজ কোটি 
কোটি জন্মে যাবৎপাপ সঞ্চরন করিয়াছি, 
আপনার প্রসাদ তত্সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত 
হউক, আপনি আমায় সনাতন ব্রদ্ধা দান 
করুদ। তৎপরে পুরা স্নাত্তে ভীরদেশে 



১৭৪ 

[তাপ চ ততস্তীরমুত্তীর্ধ্যচম্য বাগ্যতঃ। 
ধারয়েছ্বাসসীশুকে পুণ্ডকানুজ্জবলাকজীনূ। 
শঙ্খচক্রেগদ্দাপদ্মতিলকানি চ ভক্তিতঃ॥ ১০৪ 
দেবান্ পিতৃন্ যথান্তায়ৎ চিন্তয়ন্ ভগবদ্ধিয়!। 
তর্পয়েছিধিবৎ বিপ্রাঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ ॥১০৫ 
ততঃ পুর্ববব্ালিখা মণ্ডলং চোত্তরামুখ্ঃ | 

উতৎ্কলখণ্ডম্। 

তস্তঃন্ঘ্বমেবেশ আগনং কল্পম়ামি তে ॥ ১১৩ 

ূ যন্ত পদানুজে ধোঁতে ঘ্েণ ব্রদ্ধরপিণ| | 
পুনাতি ত্তবা গঙ্গ! জগৎপাদাৎ ঘদাম্যহমৃ॥১১৯ 
অনর্থযরত্রঘটি তচুড়ামণি-করোকরৈঃ। 
ব্রহ্মা দঃঃ পাদ্বপদ্ধ চিত্তর়ুন্তি দিনে দিনে। 
অনর্ধ্যায় জগন্ধ'ননে অর্ধমেতদ্দদাম্যহমূ ॥ ১১২ 

গুঁজয়েমুলমন্ত্রেণ মন্ত্রেরৈভিশ্চ ভক্তিতঃ ॥ ১০৬ , আতান্তস্তীর্ঘর/জে৷ বৈ যেনাগস্থ্ন্বরূপিণা! 
নারায়ণৎ চতুর্্বাহং শঙ্খচক্রগদাধরম। 
ধরাঃমাভয1ঘ সহিত কেবলং ব। দ্বিজোত্তমাঃ 
ধ্য.তান্তর্ধাগসত্তুং বহিরাবাহয়েভতঃ ॥ ১০৮ 
আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ধয|পিন্ জগন্সয়। 

মদদনু গ্রহার দেবেশ মণ্ডলে সম্গিধিং কুক্রু ১০৯ 
চরাচরমিদৎ সর্ববং যত্র সর্বং প্রতিষ্টিতমূ। 

উত্থিত হই্। আচমনপূর্ব্বক মৌনভাবে শুক্- 
বস্ত্র পরিধান ও শুরোন্তরীয় ধারণ করিবে, 
এবং ভক্তিভাবে মন্তকে সমুজ্ভবগ উর্ধা পুণ্ডক 
হস্ত দ্বয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্বাকৃতি তিলক 
ধারণ করিবে। হে বিপ্রগণ ! তত্পরে যথা ক্র 
দেবত| ও পিতৃমণকে ভগবদৃবুদ্ধিতে চিন্তা করত 
অব্যগ্রমানসে সমাগ্রূপে যথাবিধি তর্পণ 
করিবে। অনম্তর উত্তরাম্ত হইয়া পূর্ববৎ 
মণ্ডল করিয়া ভক্তিসহফারে মূলমন্ত্র এবং বক্ষ্য- 
মাণ প্রকার মন্ত্রণনিচয় ছ্বারা ভগবানের পুজা 
করিবে | ১৩৩---১০৬ 

হে ছিঞ্জোত্তমনণ! ভগবান নারায়ণ 
চতুরঙ্গ ও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, তিনি ধরা 
ও রমার সহিত বিরাজমান, অথব। 
ভিমি একাকী বিরাজ করিতেছেন এইরূপ 
ধ্যানাণ্ডে তাহ।কে মানসপুজায় সন্তুষ্ট করিয়া 
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত বহির্দেশে আবাহন 
করিবে। হে জগহ্যাপিন! হে জগন্মর়! 
আপনি পরম আনন্দম্বরূপ, আপনি কৃপা 
ক্রিয়া হৃদয়ের বাহিরে আহন! হেদেবেশ! 
আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ এই মণ্ডল 
সন্নিহিত হউন। হে ঈশ! পরিদৃশ্তমান এই 
যে অধিল চরাচর, এই এই সমস্তই যাহ।তে 
অবস্থিত আছে, একমাত্র আপনিই ডৎসমুদয়ের 

৷ উম্ম হ্যাসিতৎ বারি দ্দামাচমনীয়কমূ ॥ ১১৩ 
যঃ প্রা) মধুসম্পর্কৎ চকর্ষ জলরূপিণামূ। 
অশেষাধবিকর্ষায় মধুপর্কৎ দা ম্যহমূ ॥ ১১৪ 
যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণববিপ্লুভাম্ । 

উজ্জহার ধরামেতাৎ লাগাম তমস্তসা ॥ ১১৫ 
্র্গাগ্ডকোটয়ে। যন্ত বিশ্বপ্নপস্ত নংবৃতিঃ। 
০ 

অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এক্ষণে আমি 

আপ্নার অ.সন কল্পনা করিতেছি 1১০৭---১১০ 
্রহ্মরূগী ঘন্ববারি ধাঁহার চরণানুজ ধৌত 

করার সেই পান্দপদ্ধ হইতে ভগবতী ভাগীরধী 
্রাহর্ৃতা হইঝ়্া অখিল জগৎ পবিত্র করিতে- 
ছেন, আমি তাদবশ আপনাকে পাদ্ধয অর্থ্য ঘন, 
করিতেছ। ব্রক্ধার্দি দেবগণ, অমূল্য রতু- 
খচিত চুড়ামণির সমুজম্বল কিরণমালায় ধাহার 
পার্দপদ্ধ প্রতিদিন উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং 
নিরস্তর যে পাদপদ্ব-ধ্যানে নিযুক্ত আছেন, মেই 
অধি্ন জগতের আধার অমূল্য নিধি ভগবানৃকে 
আমি এই ঘর্ধ্য দ্বিতেছি। ১১১1 ১১২ 

যিনি অগন্তযরপে তীর্থর।জের সর্ব্ব সলিল 
পান করিয়াহিলেন, আমি সেই অনস্তশক্তি 
ভগবানকে সুবানিত আচমনীয়োদক প্রদান 
করিতেছি । যিনি মধুপর্ক পান করত জল- 
রূপিণী স্বীয় শরীরকে আকর্ষণ করিয়াছেন। 
এবং যিনি সমুদয় পাপরাশিকেই আকর্ষণ 
করিয়া থাকেন, আমি পেই ভগবানকে মঞুপর্ক 
দান করিতেছি। ১১৩। ১১৪ 

ধিনি ব্রাহ-মুর্তি পরিগ্রহ করিয়। প্রলয়ার্ণব- 
প্লবিতা বহন্ধর/কে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি 
দেই ভগবানূকে সলিল ছার। স্নান কাইতেছি । 
থে বিশ্বরূপা ভগবানের কোটি কোটি তরঙ্গ 



ভ্িংশোহধ্যায়ঃ। 3১৭৫ 

আচ্ছাঙ্গকায় সর্বেষাং প্রদে ধাদনী শুভে ॥১১৬ অন্নেন চ পুনঃ পৃঠ্টযে তম্মা! অন্ধং দিবেদয়ে 8১২৩ 
বিনা যেনাহুষ্টিতোহুপি যজ্ঞ স্তা্দকৃতো ফ্রুবমূ। | যদীয়মুখরাগেণ সহজাবানিতেন চ। 
তস্মৈ যজ্ঞেশ্বরায়ৈনমুপবীতং প্রকলয়ে ॥ ১১৭ | মোহিতাঃ মুরনুন্দতস্ত মৈ ভামুলমুস্তমমূ ॥ ১২৪ 
বদসজমাসাদ্য শোভভ্তে ভূষপানি বৈ। প্রদক্ষিণ প্রক্রমণাত্তবাঙ্গণবিবর্তনমূ 
বিশ্বালক্কৃতয়ে তস্মৈ ভূষণানি প্রকলয়ে॥ ১১৮  হস্তি যঃ করপান্তোধিস্তৎ নমামি জগছৃগুরুমূ ॥ 
যদনসংস্পর্শিমরুৎ-দঙ্গান্মলয়জ! ভ্রমাঃ। ম্ত্রাস্ত কথিতা হোতে উপচারে পৃথক্ পৃথক। 
হুগন্ধরসমম্পনান্তশ্মৈ গন্ধানুলেপনমূ ॥ ১১৯ আবাহা চিন্তয়েদেবৎ বহিঃদংস্থিতমাত্মনঃ ॥ ১২৬ 
যন্ত সঞ্চিস্তবাদেব সৌমনস্তং হতাংহসানূ। " র রতুনিংহাসনং দত! তত্রাসীনৎ বিচিন্তয়েং ॥১২৭ 
তম্মৈ ুমনসে মালাং হৃগন্ধিৎ পরিকলয়ে॥ ১২০ পাদপন্বঘয়ে দদ্যৎ পাদ)ং শ্ট।মাকপক্কজৈঃ। 
যং চিত্তে স্থিরমাখায় ভবাগ্লিপরিধৃপনমূ । দুর্বধাপরাজিতাত্যাঞ্চ সংস্কৃতৎ মূলমন্ত্রণাৎ ॥ ১২৮ 
জহাতি প্রদদে তশ্মৈ সুগন্ধং বুপমুতমমূ ॥ ১২১ । লৌবর্ধে রাজতে বাপি তারে বা শঙ্খ এব বা। 
স্বতেজসাধিলমিদং লীপিতৎ ঘস্ত ভাম্বতঃ। | অর্ধ্যৎ সংস্কৃত্য বিধিবদ্থরিচন্দনপুস্পকৈঃ 
তন্মৈ দীপপ্রদীপ্তায় দীপমেতং দদাম্যহমূ॥১২২ যবদুর্ব্বাকুশাগ্রৈশ্চ ফলসিন্ধার্থ কৈস্তিলৈঃ & ১২৯ 
চগাচরমিঘৎ সব্বমত্তি যো যশ্চ ভাবয়েৎ। দর্বাকুশাগ্রৈরে বন্ত মুদ্ধি লিকেদগ্রতঃ। 

পরিধেয় আবরণন্বরূপ, এবং ঘিনি সকলেরই প্রলয্জে এই অধিগ চরাচর গ্রাস করিয়। থাকেন 
আচ্ছাদ্দক, আমি দেই ভগবান্কে এই শুভ এবং অন্নন্থারা পুনরায় জগতের পুষ্টির নিমিত্ত 

বসনযুগ্না দান করিতেছি । ১১৫। ১১৬ চিন্ত। করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগব'নূকে 
ধাহার অর্চনা ব্যতীত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও| এই অন্ন নিবেদন করিতেছি। বাহার সহজ 

তাহ। নিপ্ুয়ই নিষ্ফল হয়, আমি সেই যজ্ডে- মুগঞ্ষিমুখ-রাগে সুরহুন্বরা নকল মোহিত হয়, 
শ্বরকে উপবীত দান করিতেছি । অধিল ভূষণ- | আমি সেই ভগধ:ন্কে এই তানুল অর্পণ করি* 
সমূহ ধ'হার অঙম্প্শ সুশোভিত হইয়া ্ তেছি। যে করুণাপাগর ভগবানূকে প্রদক্ষিণ 

এবং ঘিনি বিশ-ব্হ্গণ্ডের অলঙ্কার স্বরূপ, | করিলে ভক্তগণকে আর পুনঃপুন স্ংদাররূপ 
আমি সেই ভগবানূকে ভূষণ দান করিতেছি। প্রাণে পরিভ্রমণ করিতে হয় না, আমি সেই 
চন্দন্কত্রম সকল ধাহার অঙ্গম্পশা বায়ুর | জগদৃতুরুকে প্রণাম করি। ১২২--১২৫ 
সংদর্গবশতই সুগন্ধ রসময় হইয়াছে, আমি | প্রত্যেক উপচার দানে এই দকল পৃথক 
সেই ভগবানকে গন্ধাহুলেপন দান করি- । পৃথক মন্ত্র কথিত অছে। দেব জগনাথকে 
তেছি। ১১৭__১১৯ আবাহনপুর্ব্বক, তিনি বহির্দেহে অবস্থিতি করি" 

বাহার চিন্তা মাত্রেই পাপাস্মাদিগের পাপ- | লেন, এইরূপ চিন্তা করিবে এবং তাহাকে 
রাশি জিরোহিত হওয়ায় চি-প্রগাদ উপস্থিত মানদিক রত্বসিংহানন দিয় তথায় উপবিষ্ট 

হয়, আমি সেই ভগবান্কে পুষ্পমাল্য প্রধান হইলেন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।, 
করিতেছি। জীবগণ অন্তরে ধাহাকে চিন্তা অনন্তর তদীয় পাদপনুঘরে শ্যামাক, পদ, দর্বা 

করিলেই ভবাগ্রির বিষম সস্তাপ হইতে নিস্তার ও অপরাজিতার সহিত মিশ্রিত, মূলমন্ত্র দ্বারা 
পায়, আমি সেই ভগবান্কে উত্তম সুগন্ধ ধুপ হুসংস্কত পাদ্য দান কৰিবে। পরে স্ব, রৌপ্য 

দান করিতোছি। ১২০ | ১২১ বা তারের পাত্রে কিংব' শঙ্খ, যব, দৃর্ববা) কুশগ্র, 

বিনি স্বপ্ন তেজোময়, ধাহারই তেজে অধিল | ফল, শ্বেত-শর্ধপ, পবিত্র জল, চন্দন ও পুষ্পময় 
জগৎ উদ্দীপিত হইতেছে, আমি সেই দীপ- | অর্ধ্য যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া সম্মুখে অবস্থান 

প্রদীণ্ড ভগবানৃকে দীপ দান করিতেছি । বিনি করত দূর্বব! বা কুশাগ্র ছার! ভগবানের মন্তাকে 
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সাবশেষং ক্ষিপেড়ু মাবেযোহর্য/বিধিরীরিজ 1১৩০ 
_ অন্ঠৈঃ হুগন্ধৈঃ কুহ্মৈর্মালাং মাল্যমধাপি বা। জাতীফলৈলাককে।ল-লবলগৈঃ সংস্কৃতৎ জনমূ। 

জধ্যাগাচমনাথে তু মধুপর্কং ততো! দক্ষ ॥ ১৩১ 
মধুসর্পিধুতৎ গব্যৎ দরধি কাংস্তে হি নির্লে। 
পাত্রে স্থিতঞ্চ পিহিতৎ পাত্রেণান্তেন ভাদৃশ! ॥ 
মুসংস্কতৎ কলযুতং ন্পনে জল মুট্যতে 1 ১৩৩ 

পটকৌবেয়কার্পাদ-নির্মিতে বাদসী শুভে। 
ধধাশক্তি প্রদেয়ে চ বিত্তশাঠ)ৎ ন কারয়ে ॥১৩৪ 

হারকেয়ুরমুকুট- গ্রেবেয়।দি কভূষণমূ । 
ধথাশক্তি বথাস্থানং দেবন্াাজে নিবেশয়ে ॥১৩৫ 
উপবীতৎ হবে্দ্যাৎ পট্টমুত্রবিনিশ্মিতমূ । 
কার্পাসমধবা বিপ্র! গন্ধচন্দন নংস্কৃতমূ ॥ ১৩৬ 

চত্রচন্দনকন্ৃরী-কুস্কুমৈরচুলেপনমৃ। ১৩৭ 

অর্থেযোদক পিঞ্চন করিবে এবং অবশিষ্ট জল 
ভূতলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ অর্থ/বিধি 
কথিত হইয়াছে । ্ রীরূপ অর্থয দানের পর 
জাতীফল, এলাচ, কক্কোল ও লবঙ্গছার। নুবা- 
দিত সলিল আচমনার্থ অর্পণ করিতে হইবে, 
তৎপরে নির্বল কাংস্তপাত্রে গব্য ঘৃত হ্দ্ধ দধি 
ও মধু মিশ্রিত করিয়! ভাদৃশ অপর পাত্র দ্বার! 
আবরণপুর্বক সেই মধুপর্ক প্রদান করিতে 
হইবে। ১২৬--১৩২ 

অনস্তর দ্ানীয় জল প্রদ্থান করিবে, এ 
নানীয় জল ফলযুক্ত ও হুদংস্কৃত করিয়া দান 
করিতে হইবে, ইহা সকলেই বলিম্নাছেন। 
তৎপরে আপনার ক্ষমতানুষায়িক প্রহুত্র, 
কৌবেয়সূত্র বা কার্পাসমৃত্র বার! নিশ্মিত উত্তম 
বসত্যুগ্ম দান করিবে, কাচ তাহাতে বিভশাঠ্য 
করিষে জ।। অনস্তর ভগবানের অঙ্গে যথা” 
স্থানে বথাশক্তি হার, কেযুর্র, মুকুট ও গ্রেবেয়- 
কার্ণি ভূষণ পরিধান করাইবে। ১৩৩--১৩৫ 

হে বিপ্রগণ! অতঃপর ভগধান্ হরিকে 

পটৃত্র ব! কার্পানশুত্র-নির্মিত গন্ধচন্দন-চর্চিত 
উপবীত দান করিবে এবং কপূর, চন্দন, কত্তৃরী 
ওকুক্ুম ছারা ভগবানের সর্বাঙ্গ অনুলেপন 
করিবে। তৎপর তদীয় গলদেশে তুলসী 

উৎক লখগ্ুযৃ। 

অশোক হুরপুন্নাগ-নাগকেশরকেশরৈঃ ॥ ১৩৮ 

মুক্তকানি চ পুষ্পাণি দগ্যাদ্েবন্ত মূর্ধানি ॥ ১৩৯ 
মাল! সা প্রপদীন! তু মাল্যং কঠোরুলম্িতমূ। 
গর্ভকৎ কোষমধ্যে তু মুর্ধি পুষ্পাগুলিংক্ষিপেৎ্ ॥ 
সপ্তগৃণ্ন্থগুরূশীর-লিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ। 
ধুপং ঈল্য।ৎ সুগন্ধট্যং দীপৎ গোসর্সিা শুভমূ 
কপুরিগর্ভয়া বর্ত্যা ভিলতৈলেন ব' দদেৎ 8১৪৯ 
অধগ্ডিতসমুন্ধোতৎ শালিতওুলনির্ম্িতম। 
সুপরুমন্্ৎ সুরভি সর্পি্া চ সুবাসিতমৃ॥ ১৪২ 
সৌরভেয়দধিক্ষীর-পকরস্তাদিতাযুতমূ। 
নান'ব্যঞনসন্ীর্ণৎ সোপদংশং সপুপ কমৃ॥ ১৪৩ 
নানাফলযুতৎ হ্ুদ্যৎ সুগন্ধ তুরসং নবম | 
নৈবেদ্যৎ দেবদেবন্ত প্রস্বাদূনং ন শঙ্ততে 1১৪৪ 
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মাল! এবং জাতীপুষ্প, পদ্ম, চম্পক, অশোক, 
সুরপুন্নাগ, নাগকেশর, কেশর বা অন্ত সুগন্ধ 
পুম্পের মাল! বা মাঙ্য দান কর কর্তব্য এবং 
ভগবানের মন্তকোপরি মুক্তক পুস্পনিচয় 
প্রদান করাও বিধের় জানিবে। মুনিগণ ! 
পারদ পধ্যস্ত লম্বমান মালাকে মালা, কেশ 
হইতে উকুতদশ পধ্যস্ত লম্বমান মালাকে মাল্য 
এবং যন্বারা মস্তক বে&ন করিয়। দেওয়৷ হয়, 
তাহাকে গর্ভক ব'লম্ছেন। পুষ্পাগুলি ভগ- 
বানের মন্তকের উপর দেওয়। উচিত। 
১৩৬. ৪৩ 

ভগবানের প্রীত্যর্থে গুগৃগুল, অঞ্জর, উশীর, 

শর্করা, ঘুত, মধু ও চন্দনা রচিত সহৃগন্ধ 
শালী ধুপ এবং বর্তিকা-মধ্যে কপুররিচুর্ণ 
মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত ব1 তিল-তৈলের দীপ 
প্রদান কর। বিধেয়। স্মুদয় উপচার দ্বানাস্তে 
হুন্দররূপে ধৌত অধগ্ডিত শালিতওুলের সঘৃ- 
গন্ধশ।লী হুপরু অন্ন গবাদৃতে হুবাসিত করিয়া 
গব্য দধি, ক্ষীর. পক্করন্তা, শর্করা, নান! প্রকার 
ব্যঞজন, পিষ্টক, উপদৎশ ( চাটুনী ) এবং নানা- 
বিধ ফল মুলাদির সহিত ভগবানকে নিবেদন 
করিবে, এঁ অন্ন ধন প্রীতিকর, মুরসসম্পন, 
নবতওুলজাত ও সদৃগন্ধযুক্ত হয়। দেবদেব 



ভ্রংশোহধ্যায়ঃ। 

ধূপে দীপে চ নৈষেদ্যে ন্বানে চ মধুপর্ককে। 

১৭৭ 

ইথৎ সংপুজ্য দেবেশং নারায়ণমনাময়মূ 
বস্ত্রোযজ্ঞোপবীতে চ দদ্যা্বাচমনীয়কমূ ॥ ১৪৫ | তীর্থরাজকৃতন্নানঃ সর্বতীর্কলং লভেৎ। ১৫২ 
অন্যত্র কেবলং বারি সংস্কৃতন্ত্রৌপচারিকম্ 
নৈবেদ্যান্তে তাচমনৎ দত স্্ীকরঘষিতমূ ১৪৬ 
সুগন্ধি চন্দ বিপ্রাস্তাুলঞ্চ দদেততঃ। 

সকপু'রৎ লবজৈলা-জাতীক্রমুকসংযুক্মৃ ॥ ১৪৭ 
অষ্টরোততরং শতং জগ! মুূলমন্তমনন্তধীঃ 
সততা প্রদক্ষিণ, কৃত প্রার্থয়েখ পুরুষোততমমূ ॥" 
দেবদেব জগন্নাথ সর্্বতী্প্রবন্ধক। 
সব্ধবতীর্থময়শ্চাপি সর্বদেবমরঃ প্রভে। ॥ ১৪৯ 

তবতপ্রলান্ময়া তীর্থরাজে স্নানৎ কৃতৎ হি যৎ। 
তদত্য সফলং দেব যথোক্তফলদে। ভব ॥ ১৫০ 
সিন্ধুরাভস্তঞ্চ বিভো। দ্রবরূপোহস্ত সংশয়ঃ | 

পাপালয়ে নিমগ্নৎ মাৎ প্রিত্রাহি নমোহস্ত তে। 

ভগবানের নৈবদ্য প্রস্থ পরিমাণের ন্যুন হইলে 
প্রশস্ত নহে জানিবেন। ১৪১--১৪৪ 

ধূপ, দীপ, নৈবেদা, আানীয়, মধুপর্ক, বস্ত্র 
ও যক্গোপবীত দানের পর আচমনীয়োক দান 
করা বিধেয়। অন্ান্ত উপচার দ্বানে আচমনীয় 

ব্যতীত কেবল উপচার দ্বান করিবে; কিন্ত 
সমুদয় উপচার দ্রব্যই জলছারা সংস্কৃত করা 
বিধেয়। বিপ্রগণ ! নৈবেদ্যদানাস্তে আচমনীয় 
দানের পর রমণী-কর-ঘধষিত সুগন্ধি চন্দন এবং 
করূর, লবঙ্গ, এলাইচ, জাতীফল ও গুবাক- 
যুক্ত তান্ুল দান করিবে। ৪৫--১৪৭ 

এইরূস পুঞ্জাবসানে একাগ্রচিত্তে অষ্টেত্বর- 
শত মূলমন্ত্র জপ, স্তবপাঠ ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
ভগবান্ পুরুষোতমের নিকট এইরূপ প্রার্থন৷ 
করিবে, হে দেবদেধ! হে প্রভো জগন্নাথ! 

আপনিই সর্বতীর্থের স্প্টিকর্ত।' এবং আপনিই 
সর্ববতীর্থ ও সর্বদেবময়, অতএব হে দেব! 

আমি যে তীর্থরাজ-মলিলে স্নান করিয়াছি, 
আপনার প্রসার্দে তাহা সফল হউক, আপনি 

কুপা করিয়। আমায় যোক্ত ফল প্রদান করুন। 

হে বিভে!! আপনিই যে ড্রবরূপী তীর্থরাজ, 
তাহাতে আর সংশয় নাই, অতথব হে নাথ! 
আপনাকে নমস্কার, আমি এই ঘোর সংসাররূপ 

গবাৎ কোটি প্রানেন ভ্রেতুকোটিক্লুতেন চ। 
কোটিব্রাঙ্মবভোজোন মহাদানৈশ্চ কোটিশঃ। 
যৎপুণ্যৎ কর্ণ! প্রোক্তৎ তণনেন হি লভ্যতে ॥ 
ধ্যানং দানং তপে! জপ্যং শ্রাদ্ধঝ মুরপুজনমূ। 

সিন্ধৃতীরকৃতং সর্বৎ কোটিকোটিগুণৎ ভবেৎ॥ 
অপি নঃ স কুলে কশ্চিৎ সিন্ধুন্নার়ী ভবিষ্যতি। 
দেবেভ্যণ্চ পিতৃভ্যশ্১ দাস্ততে সতিপোদকমূ (১৫৫ 
ক্রন্দস্তি সর্ববপাপানি সন্তরাস্তাঃ স্্ববপাতকাঃ 
অনিষ্টনি পলায়স্তে সি্ধু্ানোগ্যতস্ত বৈ ॥ ১৫৩ 
অন্ততার্থে কৃতং পাপং সিম্ধৃতীরে বিনশ্ঠতি। 
সিদ্ধুতীরে কৃতং পাপ দিদ্ধুন্বানাছিনশ্যাতি ৪১৫৭ 

পাপালয়ে নিমগ্ন হইয়াছ, আমাকে পরিত্রাণ 
করুন ১৪৮-৮৯৫৬ 

তীর্থপাজ-সলিলে সন করিয়া দেখদেব 
অনাময় নারায়ণকে এইরূপে সম্যক পুজ। 
করিলে মানব সর্বতীর্থের ফললাভ করিয়! 

থাকে। কোটি কোটি গোদান, কোটি কোটি 
অস্থমেধাদি যঙ্ঞানুষ্ঠান, কোটি কোটি ব্রাহ্মণ 
ভোজন, এই কোটি কোটি মহাদানে যে পুণা 
কথিত আছে, তাহা একমাত্র উল্লিধিত কম্মানু- 
ঠানেই লব্ধ হইয়া থাকে। ধ্যান, প্লান, 
তপস্তা, জপ, শ্রাদ্ধ ও দেবপুজার্দিধে কিছু 

সংকার্ধা, তৎসমুদয়ই সিন্ধুতীরে অনুষ্ঠিত 
হইলে কোটি কোটি গুণ অধিক ফল প্রদ হুয়। 
সমুদ্নয় ধাম্মিকগণই মনে করিয়া থাকেন, 
আমাদিশের বংশে এমন ধার্মিক পুকুষ কি 
কেহ দিন্ধুননান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণ 
উদ্দেশে সতিলোদক দান করিবে। ১৫২1১৫৫ 

মুনিগণ | অধিক কি কহিব, পিদ্ধুতে সান 
করিতে উদ্যত হইলেই তাহার সমুদক পাপ. 
রাশি ক্রন্দন করিতে থাকে এবং অখিল অম.- 

দল পলায়ন করে। অন্ততীর্থে অনুষ্ঠিত 
পাতক সিদ্ধুতীরে আগমনমাত্রেই বিনষ্ট হয় 
এবং পিন্ধুতীরে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 
সিন্ধুপ্গানেই বিলুপ্ত হইয়া থাকে | ধে ব্যক্তি 



১৭৮ 

দিশ্ধুদানে রুভং নিত্যৎ দু যমকিস্থরাঃ। 
দিশো দশ পলায়স্তে দিংহৎ দৃষ্ট! বথ। মৃগাঃ ॥ 
যমোহপি ভীতন্ত- দৃষ্টা প্রণ্পত্য প্রপুজ্য চ। 

উৎকলখগুয্। 

ততৎফলং লভতে সর্ব্বং সিুঙ্গানান সংশয় ॥১৬৫ 
ধ.ইচ্ছেৎ সফলং জন্ম জীবিতং শ্রুতমেব ব!। 
স পিতৃতস্তর্পয়েৎ দিস্ুমভিগম্য সুরাংস্তথা॥ ১৬৬ 

ন শরোতি তথা স্থাতুং তন্তাগ্রে পুণ্যকম্্ণঃ | ১৫. নুলভাশ্চতুরে। বেদাঃ সফড়নগপদক্রমাঃ। 
বাহস্তি দ্েবত| নিত্যৎ মাগুষ্ৎ প্রাপুয়ামহে। 
সম্যক্শ্রজ্ধারত। ভূত্বা! লিন নং লভে মহি ॥ ১৬০ 
মেরুমন্দ্রমাত্রোহপি রাশিঃ পাপস্ত কর্মীণঃ 
সিন্ধু নেন দগ্ধঃ স্তাৎ তৃণর।শিরিবানলাৎ ॥১৬১ 
অপ্ন, লারায়ণৎ দেবং স্নানকালে ম্মরেৎ সদ । 
সাক্ষাদিসুঘ্বরূপে তু সিন্ধৌ চৈব বিশেষত; ॥১৬২ 
ব্রন্মদ্থে। বা নুরাপো! বা গোদ্ছো বা পক্পাতকী। 
সবে তে নিষ্কৃতিং যাস্তি সিন্ধু্নানাম সংশয়ঃ ৪১৬৩ 
কপিপাকোটিদানাভু দিদ্ধুন্নানৎ বিশিষাতে। 
সকৃৎ পিন্ধবগগাহেন কুপকোটিঃ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৬৪ 
সব্বতীরেযু যৎপুণ)ৎ সর্বেষায়তনেযু 5। 

প্রতিদদি পিন্ধুক্নান করে, যম-কিঙ্করগণ তাহাকে 
দেধিয়াই সিংহদর্শনে মৃশমুখের ন্যায় দশ 
দিকে পলায়ন করিতে থাকে । ১৫৬--১৫৮ 

অধি + কি, তাহাকে দেখিয়া শ্বযুৎ ধর্মমরাজ 
যমও ভীত হন, এবং সেই পুণ্যাত্বার মন্মুখে 
অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া মনে মনে 
তাহাকে গ্রণিপাত ও পুজা করিয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করেন। মম্যক্ শ্রদ্ধ। সহকারে দিন্ধু- 
নান করিব বলিয়া দ্েবগণও প্রতিনিয়ত 
মানব দেহ ধারণেন্ বাহ! করিনা থাকেন। 
মেক ও মন্দর পব্বতপ্রমাণ পাপরাশি অনলে 
তৃণ-পুণ্ের স্তায় সিন্ুন্নানে দগ্ধ হইয়া! যায়। 
মহর্ধিগণ! ম্ানকালে জলমাত্রেই দ্নেবদেব 
নারায়ণকে ম্মরণ করা সর্দাই কর্তব্য, বিশেষতঃ 
সাক্ষাৎ বিষুংম্বরূপ সিন্ধু জলে ত অবশ্ঠাই 
করণীয়। ১৫৯--২৬২ 

ব্ষত্ব, মদ্যপ, ও গোখাশী প্রভৃতি পঞ্- 
বিধ সমুদয় মহাপতকই নিঃসন্দেহ সিনকুঙ্গান 
জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে । কোটি কোটি 
কলিল! ধেনু্ধান অপেক্ষা পি্ুঙ্গানের গৌরব 
সমধিক। দিদ্ধু-সলিলে একবার মাত্র অব- 
গ্বাহন করিলেই কাটি কোটি কুল উদ্ধার 

নুলভানি কুরুক্ষেত্রে দানানি বিবিধানি চ 7 ১৬৭ 
চান্রারণাদিকৃদ্ছাণি তপাংনি নুলভান্তপি। 
অথিঃষ্টামাদয়ো যজ্ঞা: সুলভা বহদক্ষিণাঃ। 
সিফুতোয়ৈশ্চ সতিলৈহুর্লীভৎ পিতৃতপ্পিমূ 1১৬৮ 
মাসং তর্পণমাত্রেণ পিগানাং পাতনেন চ। 

দিন চ পিতরঃ সর্ব্বে বিমানাঃ সুধ্যবচ্চ ন।১৬৯ 
সিন্ধুতপণিপত্তষ্টা; শ্রাদ্বপিগুহতর্পিতাঃ। 
আরুহা সহসা যাস্তি ব্রদ্ধলোকং পনাতমূ ॥ ১৭০ 
আদ্/ভ্তফ্জোজগন।থৎ পুজয়িত্ব! ধথাবিধি। 
তীর্থরাজে কৃতন্নালে! নরঃ স্তান্ুক্তিভাজনমূ ॥১৭১ 

করিতে পারে । সর্ববিধ তীর্থে সান ও সর্বব- 

বিধ পীঠ স্থ'নে গমন ও দর্শন জন্য মানব যে 
ফলপ্রাপ্ত হয়, একমীত্র সিদ্ধু-ল্লানেতেই তৎ- 
সমুদয় ফল লব্ধ হইয়া থাকে, কন্দেহ নাই! 
যে ব্্ক্তি আপনার জন্ম,জীবম ও শাস্ত্াধ্যঞণনকে 
সফল করিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিম্ধুতে 
অবগাহনাস্তে দেবতা ও পিতগণ উদ্দেশে তর্পণ 
করাই উদ্চিত। ১৬৩--১৬৬ 

স্যড়স চতুর্কেদ অধ্যয়ন, কুরুক্ষেত্রে বিবিধ 
প্রকার দন, চান্রায়ণাদি ব্রত ও তপোনুষ্ঠান 
এবং বহুল দক্ষিণািত অগ্নিষ্টোমার্দি যত্দও 

বরং হুলভ, কিন্ত তিল মিন্ধুজল দ্বার! পিতৃ" 
গ্ণণের তর্পণ অতীব দুর্দভ জানিবেন। একমাস 
সিম্কুসলিল দ্বার! পিতৃগণের তর্পণ ও সিন্ধু দলিগে 
পিতৃগ্ণ-উদ্দেশে পিগাপণ করিলে পরিতৃপ্ত 
হইয়' হুধ্যের স্তায় তেক্গঃপুগ্জময শরীর ধারণ 
করত সহস। বিমানে আরোহপপুর্র্বক সনাতন 
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৬৭--১৭০ 

আদ্যন্তে অগন্নাথদেবের বধাবিধি পুজা ও 
। তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিলে, মানব নিঃসন্দেহ 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। উল্লিখিত কাধ্য 
সকলের অনুষ্ঠানের পর তীথ্সেবী পুরুষ 



একত্রিংশোহধ্যায়ঃ। 

হতসীরথাবিসর্গৰ কৃত্বা শুদ্ধমনাঃ পুমান্। 

রাম কৃষ্ণৎ সুভদ্রাঞ্চ মতা রূপৎ বিচিস্তপ্নেখ ১৭২ 

ইতি উতৎ্কলখণ্ডে ডিংশোহধ্যায়ঃ ৪৩০ ॥ 

একব্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

জৈমিন্রিবচ। 

কুতকুত্যৎ তদীত্মানং মগ্তমানস্ততো ব্রজেত। 

অশ্বমেধাঙ দশ্ততমি ন্বছ্যুয়নরঃ প্রতি ॥ ১ 
ঘস্ত তীরে নিবপতি নরসিংহাক্কতিহরিঠ । 
নরসিংহমনুজ্ছাপ্য তত্র ্বায়াদৃযধাবিধি ॥ ২ 
নরমিংহ নমন্তভ্যৎ যন্ত তে ক্ষেত্র উত্তমে। 
সহত্রৎ বাজিমেধন্ত ক্রেতোশ্চন্তে নৃুপোভমহ ॥ ৩ 
ইন্দহ্যপ্রাসাদাৎ তু তন্ত ক্রুত্্গসম্তবে। 
সরণি স্নাতুমায়াতো মামনুজ্ঞাপয় প্রভো ॥৪ 

পবিজ্ত্র হৃদয়ে ভীর্থ বিদর্জনপুর্্বক জগন্নাথদেব, 
বলরাম ও নুভদ্রা্দেবীকে প্রণাম করিয়া মনে 

[নে ত!হাদিগের রূপ চিস্তা করিতে থাকিবে। 

১৭২, 

ত্রিংশ অধ্যায় নমাণ্ড ॥ 

পৈমিনি বলিলেন, অনন্তর আপনাকে 

কৃতকৃত্য মনে করিয়া যাছা'র তীরে নৃসিংহাকৃতি 
তগবান্ বিরাজ করিতেছেন, ইন্্রছাম্ের অশ্ব" 

মেধপমুদৃভূভ দেই সরোবর উদ্দেশে তথাহইতে 
প্রস্থান করিবে এবং তথায় যাইয়া নৃিংহদেবের 
নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ধবক তথাপন যথাবিখি 
সান করিবে। উহার নিকটে এইরূপে অনুজ্ঞ। 
গ্রহণ করিবে,-হে নরপিংহ! আপনাকে 

নমস্কার, আপনার উত্তম পবিত্র ক্ষেত্রে নৃপবর 
ইন্রহ্যয় সহত্্র অশ্বমেধ ধঙ্ঞ করিয়াছিলেন 
বলিয়! তাহার প্রপাদে তদীয় যজ্ঞস্গনভূত 
সরোবরে স্গান করিবার জন্য আমি আ]সয়াছি, 

অতএব হে প্রভো! আমার হ্বানের অনুমতি 

দিন। ১.৪ 

সপ সা 

১৭৯ 

ততস্তী্থতটং গন্বা। কৃতশৌচাচম ক্রিক । 
প্রাথ়েনঞরলিৎ কৃত্বা ইমৎ মন্্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫ 
গশ্থমেধাঙগোকোটিক্ষুরস্কুর্মহীতল। 
তনুত্রফেনদানাস্তঃপুরিতাধিলপাবন ॥ ৬ 
ন্বাতুৎ তবাগতঃ পুণ্যে সর্ববতীর্থময়ে জলে । 
পূর্ব্ন্দহজোথং পাপৎ সনাঘিমোচয় ॥৭ 
অন্তঃপ্রবি্ত চ ততো বাকনৈঃ পঞ্চভিত্বিজাঃ 

, ন্মায়াদন্তর্জলে জপয।ৎ ত্রিরারুতাঘমধণমূ ॥ ৮ 
অশ্বমেধাঙ্গ সস্ভূত তীর্থ মর্ববাঘনাশন । 
জন্মকোটিকতৎ পাপহ তুদ্রি গ্বানাদ্বিনশ্ঠাতু ॥ ৯ 
ইসৎ মন্তর-ত্রিরচ্চধ্য ত্রিঃনায়াতজ্জলে দ্বিজাঃ। 
সংম্মবেপ্িষুগায়ন্র্য নরগিংহাকৃতিৎ হিম ১০ 

অনস্তর সরোধরতটে গম্নপুর্ধক আচম- 

নাদি শৌচক্রিয়৷ সমাধানাস্তে কৃতাঞ্জলিপুটে 

এই মঞ্জু পাঠ করত প্রার্থনা করিবে, হে সরে! 

ধর! ইল্জাহায়ের অগ্বঃমধারঙ্গ কোটি গোসমূ 

হের ক্ষুরাঘাত জন্ত মহীতল বিদীর্ণ হওয়ায় 
আপনার উৎপত্ত হইয়ছে এবং সেই গে!গণের 

মূত্রফেন দান জন্তই আপনার খাত জল- 

পূর্ণ” হওয়ায় আপনি সকলের পরিত্রতাকর 

হইয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সর্বতীর্থ- 

ম্য় পবিত্র জলে নান করিবার জন্য আগমন 

করিয়াছি) অতএব আপনি আমার ভবদীয় 

সলিলে সানহেতু সহত্র মহত পুর্বজন্মার্ভি ত 
পাপরাশি বিদ্রিত করিয়া দিন । ৫--৭ 

হে ছ্িজগণ! অনস্তর জলমধ্যে প্রবি&- 

হইয়। পঞ্চবারুণ মন্ত্র পাঠ করতঃ গান করিবে 
এবং জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বারত্রয় 
অদ্বমর্ধণ ৃক্ত পাঠ করিতে হইবে। ৮ 

দ্বিঞ্গণ ! তৎপরে “হে অখমেধানসনভৃত! 
হে সপ্ঘপাপবিনাশ ! ভবদীয় জলে স্নান হেতু 
আমার যেন কোর্টি কোটি জন্মার্জিত পাতক 
বিনষ্ট হয়। বারত্রত্ন এই মগ্ত্র পাঠ করত 

সেই সরোবরজলে বারত্তয় অবগাহন করিবে 

এবং বিঞুগায়নত্রী জপ করত নরসিংহাকৃতি 

ভগবান হরিকে ম্মুরণ বরিবে : ৯১৭ 



১৮৩ 

আপে! নারা ইতি প্রো্। ধন্মাত! নরনূনবঃ। 
অয়নং প্রথমঞ্চান্ত তম্মাদপন হরিং ম্মরেহ ॥১১ 
দেবান্ ঝধীন্ পিতৃংশচৈব তরপয়েছ্িধিবননরঃ। 
নরসিংহং ততো! গচ্ছেৎ পশ্চিমাভিমুখং স্থিতমৃ 
নিদ্ধৎ শু কৃত্রিমৎ বা পশ্চিমাভিচ্খং হরিমৃ। 
ৃষ্টী। বিমুচ্যতে পাপৈর্জম্মকোটি লমুভ্ূবৈঃ ॥ ১৩ 
তমাধর্ব্বণমন্ত্রেণ যজেচ্চ নরকেশরিমূ। 
নারদেন পুরা হোষ মন্ত্ররাজঃ প্রতিষ্ঠি তঃ॥ ১৪ 
ইন্দরদায়েন তেনৈৰ চির/দেষ উপাস্থিতঃ! 
নরসিংহাকৃতে৷ নান্টো মন্তস্তৎসদৃশো দ্বিজাঃ ১৫ 
যন্তে[চ্চারণযাত্রেণ তুষ্ট! ভবতি কেশরী। 
অনেন দ্ারুবক্পি ব্রহ্মণা সংপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬ 
পূর্ব্েক্তৈরূপচারৈস্ত পৃজয়েন্নরকেশরিমু। 

জল, নরেবু-্মমর্থাৎ নরনামক পরমাস্মার 
পুত্রন্বরূপ বলিগ্না বিদ্র্গণ জলকে নার" 
বলিয়! থাকেন এবং উহ! তাহার প্রথম অয়ন- 
অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া তাহাকে নারায়ণ বলেন; 
এজন্য জলমধ্যে ভগবান হরিকে ম্মরণ করা 
একাস্ত কর্তব্য । মানব পুর্মোক্ত প্রকারে 
সেই সরোবরে স্নান করিয়া! দেবতা, খষি ও 
পিতৃগণ-উদেশে অর্পণ করিবে। অনন্তর 
পশ্চিমাভিমূখে অবস্থিত নৃসিংহ দেবকে দর্শনার্থ 
তথৎ্সনিধানে গমন করিবে এবং তত্রত্য স্বতঃ- 
সিদ্ধ বা কৃত্রিম শু ও মেই পশ্চিমাভিমুখ 
ভগবান হরিকে দর্শন করিলে ম|নব বোটি 
কোটি জন্মাঙ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হই 
থাকে । ১১১৩ 

অনন্তর আধর্বণ-মস্ত্রে নৃসিংহদেবের 
অঙ্চন। করিবে। পুর্বে দেবধে নারদ এ মন্ত্র. 
রাজকে প্রক'শিত কনিয়াছিলেন। দ্বিজগণ ! 
মৃপবর ইন্জহ্যয়ও বহুকাল প্রমস্ত্রে ভগবন্ 
হুদিংহদেবের উপাপনা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ 
মৃপিংহদেবের উপামনায় ত্র মন্রতুল্য অপর 
কোন মন্ত্রই প্রশস্ত নহে। উহার উচ্চারণ 
মাত্রেই নৃদিংহদেব তুষ্ট হুইয়। থাঁকেন। 
ভগঝান্ ব্রন্গাও এ মন্ত্র ছারা জগমাথ দেবের 
দারুমক্ী মুর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পৃর্বেংক্ত 

উত্কলখণুম্। 

জবাপ্রহনৈররণৈরমোশ্চৈব মুগদ্ধিভিঃ ॥ ১৭ 
চন্দনাগুরুকর্পু বৈর্লেপয়েনরকেশরিম্ ॥ ১৮ 
পায়সং গিতয়৷ যুক্তং সৌরভেয়েণ দর্পি্া 
কপুরধণ্ডসংযুক্তান্ মোদকান্ ঘ্বুতপাচিতান্ ॥১৯ 
সংযাবান্ ঘৃতপুপাং*্চ ফলং নামাবিধং তথ|। 
শর্করাদধিসংযুক্তৎ শাল্যন্ৎ বিনিবেদয়েৎ ॥ ২* 

দৃষ্া স্ৃষ্টা নমস্কহা! সংপুক্জ্য নরকেশরিমু। 
স্বান্ স্ব:নভীষ্টানাপ্রোতি নরে! বৈ নাত্র সংশয়; ॥ 
দেবত্বমমরেশতৃৎ গন্ধর্তৃৎ ততে] দ্বিজাঃ। 
ঈশিত্বঞ্ক বশিতৃঞ্ণ সার্কভৌমত্বমেব ঝা। 
যদৃঘৎ কামস়তে চিত্তে তত্ব প্রে(ত্যসংশয়ম্ ॥ ২২ 
পঞ্চ টীর্থবিধ।নৎ বঃ কথিতৎ পূর্তে দবিজাঃ। 
দিনানি পঞ্চ কতৈতৎ পঞ্চভুতময়ে পুনঃ। 
ন দেহে প্রবিশেনসর্ত্যে। ব্রতী বিষুণপরায়ণঃ ॥ ২৩ 
শপ সপ ০ পা জা 

উপচার সকল এবং অরুণরর্ণ জব| ও অন্তান্ত 
স্থগন্ধি পু্পনমূহ ছার। নুপিংহদেবের পুজা করা 
কর্তব্য । ১৪-_-১৭ 

বপ্ুরচ্ণ মিশ্রিত পিষ্ট চন্দন ও অগ্তর 
দ্বারা নৃসিংহদেবের সর্বাঙ্দ বিলেপনপূরব্বক 
গব্যরূত ও শর্করা মিশ্রিত পার়ন, কপুরধণ্ড ' 
সংযুক্ত ঘৃতপরু মোক, সংযাব, দ্বৃতপিষ্টক, 
নানাবিদ ফঙ্গ, এবং শর্করা ও দধি সংযুক্ত 
শালিতুলের অন্ন নিবেদন করিবে। সেই 
ৃপিংহদেবকে দর্শন, স্পর্শন ও নমস্কার কৰিলে 
সমুদয় মানবই যে ত্ব শ্ব সর্বাভীই লাভ 
করিতে পারে, আহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। হে দ্বিজগণ! অধিক কি কহিব, দেবত্ব 
দেবাধিপত্য, গন্ধ্বত্ব, ঈশিত, বশিত্ব বা 
দার্কভৌমত্ প্রভৃতি যাহাই চিভাভিলযিত 
থাকে, তৎসমস্তই নিঃপন্দেহ প্রাপ্ত হই 
থাকে । ১৮৮২২ 

দ্বিজগণ ! এই ত আমি পুর্ধ হইতে 
আপনারদিগের নিকট পকতীর্থের বিধান 
বলিলাম । পাঁচ দিনে এ পঞ্চ তীর্থ করিতে হয়। 
বিভক্ত মানব যথাবিধি নিয়মাবলম্বন করত 
এঁ পঞ্চতীর্ঘথ করিলে তাহাকে আর পঞ্চভুতময় 
দেহে প্রবেশ করিতে হয়না । হে ছিজোতম 



একব্রিংশৌহধ্যায়ঃ । 

পৌর্ণমান্তাৎ প্রত্যুষদি তীর্থরাজজলে পুনঃ 
পুর্ব্বোক্তবিধিনা৷ নাত! শুদ্ধাহারে। জিতেল্দিয়ঃ ॥ 
একভক্তব্রতেনৈব বর্ততে শ্রী তয়ে হরে:। 

যাবৎ পঞ্চদিনানি স্থ্যস্তাবৎকালং দ্বিজোন্তমাঃ॥ 
ততঃ প্রবিশ্ঠ প্রাসাদৎ মঞ্চস্থ পুরুষোত্তমমূ। 
রামং সভদ্রোৎ দৃষ! চ মুচ্যতে পাপকণ্ুকৈঃ॥২৬ 
সর্ব্বজীর্থময়াৎ কুপাছ্দ্ধতেন হুগন্ধিন! ৷ 
বারিণ। সাপ্যমানস্ত যো দ্ধ্েষ্ঠা, পশ্ততে হুলিম্। 
ন তন্ত পাপসন্বদ্ধ আত্মনি প্রভবিষ্যতি ॥ ২৭ 
যাত্রাকর্ত্ববিধিং বক্ষে শৃণুধবৎ মুনয়ঃ পরমূ ॥২৮ 
চতুর্দন্টাং ঘুঢং মঞ্চৎ কারঘ্রিত্ব। সুশোভনমৃ। 
তৃণকাষ্টময়ং লিগ নুধয়। বছলং শুভমু ॥ ২৯ 
অথব! দ্বা্ধদৎ কুধ্যাৎ চিরং স্থায়ি দ্বিজোত্তমাই। 

স্ননার্থ, দেবদেবস্ত বিভ্তশাঠ্যৎ ন কারয়েৎ ॥৩০ 
ন'ন।ক্রমগণাকীর্ণৎ দর্গিণানীলশী তলমৃ। 

গণ! পুর্ণিমাতে অতি প্রাতঃকালে তীর্থরাজ- 
জলে পুর্ব্বোক্ত ব্ধান-অনুপারে সান করিয়! 
য/বৎ পঞ্চ দিব পুর্ণ ন! হয়, তাবৎকাল ভগবান 
হরির শ্রীত্যর্থে জিতেন্দিয় ও শুদ্ধাহারী হইয়! 
একভক্ত করিয়! থাকবে। ২৩--২৫ 

তত্পরে জগম।থ দেবের মন্দিরে প্রবেশ 
পূর্বক মঞ্চস্থ পুকুষেত্তম, বলরাম ও সুভদ্র। 
দেবীকে দর্শন করিলে মানব পাপকণ্ঠুক হইতে 
মুক্ত হইবে। যেব্যক্তি ৈঠী পুণিমাতে সর্ব 
তীর্থমন়্ কূপ হইতে উদ্ধৃত সুগন্ধি সলিল ছারা 
ভগবান্কে সান করাইতে দর্শন করে, তাহার 

দ্বেহে আর কোন প্রকার পাপসম্বন্ধ থাকে, 
না। মুনিগণ! এক্ষণে ঘাত্রাকর্মরবিধি বলি 
শুনুন, উহ1 ব্ছল কার্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট 
জানিবেন। ছিজোভমগণ ! দেংদেব ভগবানের 
নানার চতুর্দশী দিনে তৃণক'ষ্টময় অথব। দারুময় 
হুশোভন এক মঞ্চ প্রস্তত করিয়। তাহাতে 
চূর্ণ লেপন প্রান করিবে এবং তাহা যাহাতে 
ব্হকালস্থায়ী হন, তাহা করিতে হইবে, 
ত্র কার্ধে ক্নাচ বিভ্তশাঠ্য করা উচিত 
নহে। ২৬--৩০ 

অপিচ দেবণণ তথায় অবস্থানপূর্ন্থক 

১৮১ 

উচ্চগৎসিদ্ুকলে।ল-সা্লো পরিসংস্ক তমূ ॥ ৩১ 
সমুদ্ছিতমহামুগ্যবিতান্ব্রশোভিতমূ । 
বিত হাচ্ছাদনং কুর্ধ)াৎ দেবানাং দর্শনায় বৈ ॥৩২ 
আগ্স্তি বাঙ্গণ! সার্ধং জাপনায় জগৎপতেঃ ॥ 
স্বর্গঙগাস্তঃ সমাদায় পারিজাতহ্বাদিতম্ ॥৩৩ 
রঙ্গার্ধযশ্চ ত্রিদশ। ব্রহ্মগণা হিতা বিভুষৃ। 
মঞস্থং প্লাবয়ন্তীহ বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৪ 
জয়শব্বৈশ্ স্তিভির্বন্দ্যোহয়ৎ ত্রিদিবৌকসামূ। 
তম্মান্প্ধন্ত কর্তব্যো মৃণ্ডিতো মাল্যচামরৈঃ ৩৫ 
নানামণিদমাযুক্তৎ হুকুলকুততোরণমূ । 
হুগন্ধিবৃপ হৃর্ভি-চন্দনাশুঃসমুক্ষিতমূ ॥ ৩৬ 
এবং মৃ্চং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্ত দক্ষিণতো। দ্িজাঃ 1৩ 
কৃপাদ্বারিপতুদ্ধত্য কলপান্ ্র্ণনির্দিতানূ। 

যাহাতে ভগবানের স্সানযাত্র৷ দর্শন করিতে 
পারেন, তন্নিমিতত সেই স্থান, চক্াতপশোভিত 
স্ুবিস্তৃত মহাযূল্য আবরণ-বস্ত্র ছারা আচ্ছাদিত 
কারবে এবং এ আচ্ছাদন যেন অতি উচ্চ- 
দেশে সংস্থাপিত করা হয়। যেস্থানে সিন্ধু 
কল্লোলমাল। নুত্য করিয়া থাকে, যাহা নব 
নব তৃণরাজি ঘারা হরিত বর্ণে রমিত, দক্ষিণা 
নিল সংস্পর্শে হুশীতল এবং বিবিধ তরুরাজি 
দ্বার। বিরাজিত সুপরিস্কৃত তাদৃশ স্থানেই 
সানগীঠ রচনা করা কর্তব্য । সমুয় ব্রহ্মাধি ও 
দেবগণ, জগংপতি জগমাথ দেবকে সান 

করাইবার নিমিত্ত পারিজাতস্ুবামিত সুর, 
তরঙ্গিনীর পবিত্র সলিল লইয়া ভগবান ব্রহ্গা: 
সহিত তথায় আগমনপুর্ধক ব্রহ্মার আদে- 
শ|নুলারে মঞ্স্থ ভগবানকে সান ও জয়শবা' 
পুর্ণ বিবিধি স্ততিবাদ দ্বার বন্দনা করিয় 
থাকেন । ৩১৩৫ 

এক্জন্ত ভগবানের নানমঞ্জ নানাবিধ মণি 
মুক্তা, মালা, চামর, পতাকা ও তোরণ দ্বার 
বিমণ্ডিত, চন্দনমিশ্রিত সুগন্ধ ও সুশীতং 
জলগ্বার! সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধুপ,ছার৷ জুরভী 
কৃত” কৰিবে। হ্বিজগণ! এইরূপ ন্নানমৎ 
প্রস্তুত করিয়া তাহার দক্ষিণদিগৃবপ্তিকু' 
হইক্েউমীয় অল উত্তোলনপূর্ববক সেই জজ 



১২ 

শালারাং শাক্্রদৃষ্টেন বিধিন! তৃধিবাসয়েৎ & ৩৮ 
মুবাসিতং জলং তেষযু পাবমান্তা। প্রপুরয়েখ। 
চতুর্দশীনিশামধ্যে কশ্মৈতৎ্সমুদাহৃতমূ। 
শনৈ; শনৈস্ততো। নিমুহারিং হলিপুরঃদরম্ 1৩৯ 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্ঠ! বাজ্ঞা সম্মমনিভাদৃতাঃ। 
চামরৈস্তালবৃত্তৈ্চ বীজ্যমানং নিরস্তরমূ ॥ ৪০ 
পুরাকৃতাঙ্গলেপৎ তৎ বিষেশরঙ্গাননহাপয়েখ॥ ৪১ 
যথা হুগদ্ধিলেপেন নুপুষ্টাঙ্গো দিনে দিনে । 
তথ। প্রযত্বতঃ কার্ধ্যঃ কুশাঙ্গে! নহি পুষ্টিকৃৎ। 
নয়েমুর প্রমাধ্যস্তে। ভগবস্তং মুপধান্িতাঃ ॥ ৪২ 
প্রমাতো যর্দি ভবে পতনং অুনবৈরিণঃ | 
বলন্ত বা সুদ্র/য়। রাজ্ডে। রাজ্যন্ত ভীতিকৃৎ ॥৪. 
অপি পাতয়ভাৎ হানিঃ সস্ততির্বহুদুঃথতাঃ। 
নরকে নিয়তৎ বাসো ভবেভেষাং দুরাতআনামূ 18৪ 

হুগন্ধ দ্রেব্যে নুবামধিত করত পাবমানী মন্ত্র 
পাঠ ছার! স্বর্ণ নির্মিত কলসমমুহ পুর্ণ করিয়া 
রাখিবে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে শান্দৃষ্ট বিধানা- 
নুসারে ভগবানের অধিবাস করিবে। উক্ত 
কার্য সকল চতুর্দশীর রাত্রিমধ্যেই কর্তব্য । 
অন্ভ্র হুলিদনপুরুঃসর অব্যগ্রভাবে ভগ- 
বানকে ন্ননিম্ে লইয়া যাইতে আরম্ত 
করিবে। ৩৬--৩৯ 

রাজার নিকট সম্মন ও সমাদর প্রাপ্ত 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ঠগণ এ সময়ে চামর ও 
তালবৃস্ত দ্বার নিরন্তর ভগবানকে বীঞ্জন 
করিতে থাকবে । ভগবানের অঙ্গ হইতে 
পুর্ঘকৃত অঙ্গলেপন অপসারণ কর॥ উচিত নহে, 
ঘাহাতে তিনি সুগন্ধলেপন-দ্রব্যে দিন দিন 
পরিতুষ্ট হন, যত্তাতিণয় নহকারে বরং তাহাই 
কর্তবা, কারণ কৃশাঙ্ষ দেবমুর্ভি কল্যাণকর 
নহে। আত সাবধানে সানন্দে ভগবানূকে 

গইয়া যাইবে, কারণ, বাহকের প্রমাদ বশত; 
[দি ভগবান্ মুরারি, বলদেব বা হুভদ্রা দেবী 
ভিত হন, তাহা হইলে রাজ! ও রাজ্যের | 
মমঙ্গল খটে এবং যাহাদিগের হস্ত হইতে 
1তিত হন, তাহাদিগের অতি অকুশল ও 
গাহাদিগের বংশপরস্পর। বছ হুঃখভাগী হইয়া 

উৎকলখণ্ডম্ 

বিমুহত্তশ্চিরাদ্দারুম্ীরং প্রতিম। কথমূ, 
তিষ্টেদবিশ্বসন্তো। যে ভগদেহিণন্ত ভে। 
নরকং প্রতিপদ্বযন্তে সর্বধঘ্নবহিস্কৃত 121 ৪৫ 
মুঢ়ানাং নাস্তিকানাস্ত কৃতগ্ব!নাং চুরাত্মনামূ। 
ধন্দ্রকত্যে প্রজায়ন্তে অবিশ্ব সন্ত যুক্তয়ঃ ॥ ৪৬ 
অনৃষ্টং যস্ত ধাবদ্ধি স তু তেন বিনি্িতঃ। 
তদন্তে তন্ত জীয়স্তে প্রাসাদপ্রতিযাদয়ঃ ॥ ৪৭ 
ন চায় নির্মিতঃ কেন দ্রুমঃ স্বেনৈব নির্ম্মিতঃ | 
বরং দর্দাডি য. নানং ন চাপৌ প্রতিমা! মতা ॥৪৮ 
নির্মিতায়া প্রতিকৃতৌ যুগমহ্বস্তরানিযু। 
ব্যতীতেত্বপি বর্তৃন্তে জনানাঞ্ সুপর্ববণ।মৃ। 
ভক্তয়স্তাদৃশা বিপ্রাঃ সর্ববেধাৎ পৃথিবীক্ষিতামূ ৪৯ 

থাকে। অধিকস্ত সেই দুরাত্মাদিগের নরকে বান 
হয়। যাহারা মোহাভিভূত হইয়া! ভগবানের 
প্রতি অবিশ্বাদ করত মনোমধ্যে বিবেচন! 
করিবে যে, দারুমরী প্রতিমা আর কত কালই 
বা থাবিবে, সেই জল ব্যক্তিগণ ভগবদে হী 
এব সর্ব্ধন্মব-বহিদ্কত, তাহার! নিশ্চয়ই নরক- 
গামী হইবে। যাহারা নিতান্ত মুঢ়, নাস্তিক, 
কৃতদ্ব ও ছুরাত্মা, তাহাদ্িগেরই অন্তরে ধর্ম 
কার্ধ। বিষয়ে যাহাতে অবিশ্বা জন্মিতে পারে, 
তাদৃশ যুক্তি সকল উড়ুত হয়। যাহার 
যেরূপ অ্ষ্ট, সে সেই অতূষ্টানুপারেই সথষ্ট হয়, 
এবং সেই অদৃষ্ট ক্ষয় হইলেই ভাহারঝু প্রতি- 

মাদি বুদ্ধি বিদুরিত হইয়া যায়। বস্ততঃ এ 
ধারুমর দেবকে কেহই নিম্জান করে নাই, 
তিনি মাপনার দ্বারাই আপনি নির্মিত হইয়- 
ছেন। তাহার প্রমাণ দেখুন, যে মুর্তি ভক্তকে 
বরদান করেন, তাহ! কম্ধাচ প্রতিমা বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে না। বিপ্রগণ! আর 
এক কারণ দেখুন, কত কত যুগম্যস্তরাদি 
গত হইল, কিন্ত অথল দেবগণ ও মর্তযবাসী 
সমুদয় জনগণের অধ্যাপি তাদশ ভক্ত সম- 
ভাবেই রুহিয়াছে, যর্দি বাস্তবিকই উহ। 
কাহারও দ্বার নির্খিত হইত, তাহা হইলে 
নিশ্বিত প্রতিমাতে কখনই চিরদিন সমান 
ভক্তির মন্তব ছিল ন11৪৫--5৯ 



একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ 

গ্বারোচিযেহস্তরে 'চৈষ আবির্ভূতঃ কৃপানিধিঃ। 

১৮৩ 

যত্বানুরূপৎ লভতে ফলমন্মাৎ সুহুলভম্ ॥ ৫৬ 

বৈবন্বতেহস্তরে সঞ্তবিংশে চৈব চতুগুগে॥ ৫০ | পুর! বঃ কথিতৎ সর্ব্বমন্থরীষবিমোচনমূ ॥ ৫৭ 
সাপরাস্তে সমায়াতোঁ ধদ। কৃষণর্জরনাবুতে৷ 
ত্রিদিনানি স্থিতাবত্র ব্রতস্থো মধুতুদনমূ ॥ ৫১ 
ভক্ত্য। পুজরতাং স্তত্ব। যধতুদ্ধীরকাং পুনঃ। 

ততস্তম্মিন্ জগম্নাধে পরমাত্মস্বরূপিণি। 

বিধায় চ দৃঢ়াং ভক্তিৎ বসধ্বৎ পুরুযোজমে ৫৮ 
অতোহয়ং ভক্তিতো নেরঃ শ্রীকৃষ্ণো৷ মঞ্চ মুততমম। 

ন হান্ত তত্বং জানস্তি মানুষ তনুমাশ্রিতাঃ॥৫২ | সুভদ্রাবলভদ চ রাজবং পরিচধ্য বৈ ॥ ৫৯ 
অবতারাঃ প্রবর্তস্তে বিষ্ণেরস্ক যুগে যুগে। 
বরঙ্গস্থাপনয়। বিপ্র। লীয়স্তে স্বপদে পুনঃ ॥৫৩ 
পু্বঞচ ব্রহ্ণা প্রোক্তঃ স ঢানেন প্রতিতি তঃ। 
স্থাতা পরার্ধপধ্যন্তৎ ভগবান্ দ্বারুরূপধৃক্ ॥ ৫৪ 
সদার়ৎ বরদে। বিঞুঃঃ শুদ্ধপত্বেন ভাবিতঃ। 
যন্ত যাবাংশ্চ বিশ্বাসম্তন্ত সিদ্ধিজ্ত তাদৃশী ॥৫৫ 

উত্তোলিতেষু ছত্রেযু চামরৈবাঁজিতেু চ। 

কালাগুরুহুধূপান দিক্ষু গভী র্নাদিযু ॥ ৬* 

নানাবিধেষু বাণ্যেযু শুষিরে পরিপুরিতে । 

তৌর্ধাত্রিকে সাধুবৃক্ডে দীপিকা শ্রেণীরাজিতে ॥৬৯ 

অন্ধকারেহথ সর্বেষাৎ বদ্ধমানে মহোষ্সবে। 

৷ আচ্ছন্ে শ্রীপতেরঙগে প্রমাদপরিশন্কয়া ॥ ৬২ 

অপ্রমাদী কৃতাশ্বাদো ভক্তো দুট়মতিঃ পুমানূ। 1474: ররর 

বিসুভক্ত, প্রমাদশূন্য, স্থিরচিভ ও অটল 

উহার মহিম! যে অতি পূর্ববকাল হইতেই ূ বিশ্বাসযুক্ত, €স নিশ্চই এ জগন্নাথ দেবের 

সমভাবে আছে, তাহার প্রমাণ দেখুন, 

ত্বরোচিষ মনুর অধিকার সময়ে কৃপালিধি 
জগমাথদেব আবির্ভূত হন, তৎপরে বৈব্ত 
মন্গর সপ্তবিংশ চতুধুগে দ্বাপরের শেষভাগে 
যে সময়ে ভগবান কৃষ্ণর্জুন পুরুষোক্তমে 
গমন করেন, তখন তাহারা যথোক্ত ব্রতাব- 

লন্বন করত এ স্থানে দিনত্রয় অবস্থিত ছিংলন 
এবং পরম ভক্তি-সহকারে মধুহ্দনকে যথাবিধি 
অর্চনাপুর্বক স্তব পাঠ করিয়া পুনরাস্ 
দ্বারকায় প্রতিগমন করেন। হায়! আধুনিক 
সামান্ত ম'ন্বগণ কি না আজ, সেই ভগবানেরও 
প্রকৃত তত্ব জানিতে পারিতেছে ন। বিপ্রগণ ! 
বেদরক্ষার্থ যুগে যুগেই দেই ভগবান্ বিষ্ুর 
নান৷ অবতার মুর্তি আবির্ভীত হইয়া পুনর্বার 
স্বপদে লীন হইয়া থাকেন । ৫০ --৫৩ 

অতি পূর্ববকালে ভগবান্ ব্রহ্ম! এ দান্গরূপ- 
ধারী ভগবান্কে প্রতিষ্টিত্ত করিয়াছিলেন এবং 
তাহারই প্রার্থনান্থদারে ভগবান্ পরার্ধকাল 
পথ্যস্ত পুরুষোস্তম ক্ষোত্রে অবস্থান করিবেন। 
সত্ব-গুণমন়্ বিশুদ্ধতিত্তে সদ! দেই ভগবান 
বিষ্ণকে ভাবন। করিলে, অবস্তই তিনি অভীঃ 
বর প্রদান করিয়। থাকেন। ফলে যাহার যেরূপ 

বিশ্বস, তাহার লিদ্ধিও সেইরপ হয়। যে বাকি 

নিকট হইতে ইচ্ছনুরূপ ফল লাভ করিতে 

পারে। মুনিগণ ! পুর্ন আমি ত আপনাদিগের 

নিকট এই বিষয়ে অন্বরীষের সংসার-মোচন- 

বৃসাস্ত কীর্তন করিয়াছি । ৫৪---৫৭ 
অত্তএব হে দ্বিজগণ! আপনারা সেই 

পরমাআুরূণী জগন্নাথ দেবের প্রতি অচল! 
ভক্তি বাঁখিয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বান করুন। 

এই জন্যই ব্লিয়াছেন, পরম ভক্তি সহকারে 

মধত্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ দেব, বলরাম ও 

সুভদ্র গ্রেবীকে রাজব২ পরিচর্ষ) করত 

ননমঞ্চে লইয়া যাইবে। ৫৮-৫৯ 
ভগবানের ন্নানমক্ গমনকালে যখন ছত্র- 

.নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরুগন্জে দিওমগুডল 
আমোদ্দিত, নানাবিধ গম্ভীর বাধ্যধ্বনিতে 
্ব্গমর্ত্যের মধ্যবিবর পরিপুরিত এবং দ্বীপা- 
বঙ্গীর আলে।কে অন্ধকার বিদূরিত হয়; খন 
ভগবানের চতুর্দিকে চামর ব্যঙ্জন ও সুন্দররূপ 
নৃত্য-গীতাদদি হইতে থাকে; সেই সময়ে 
সকলেরই মানদিক মহোৎসব বন্ধিত হইয়া 
থাকে এবং অনবধানত প্রযুক্ত পাছে কোন 
প্রকার দোষ ঘটে, এই বিবেচনায় সুন্দর পট্ট 
বস্রার্দি স্থায়। পতির সর্ববাঙগ আচ্ছাদনপুর্ব্বক 
তাহাকে দূরবর্তী ক্মানমঞ্চে লইয়! যাইতে হয় 



১৮৪ 

পটুপটছকৃলাদৈৈরনায়মানে নুদ্রভঃ | « 

উৎকলখণ্ড 

। স্বাপ্যমানঞ্চ পশ্যান্তি নর! যে ব্রতদংস্থিতাঃ 

গতের্বনাতদোত্তানীক্কতাপ্তে জগতাৎ গুরৌ ৬১ | গর্ভোদকেন দ্বংপনং ন তে পুন্নরবাপুুং ॥ ৭০ 
আবতিৃষ্টয়ো দেবাঃ দিবারোহ্ণশক্ছিনঃ ॥' 
জয়ন্ব রামকৃষ্েতি জয় কষ্ণেতি চোদিতে ॥ ৬৪ 
এবং সঙগীলং ভগলজ্জন্ম জ্যে্াভিষেনমূ । 
নীয়তে মঞ্চদেশন্ত নিশীথে ব্রাহ্মণার্দিভিঃ (৬? 
অহংপুর্বি ৪য়! শব্দে! দেবানাধ শ্াতে দিবি । 
দেবহুন্দ তয়শ্চৈষ জয়শন্দবিমিশ্রিতাঃ ॥ ৬৬ 
ততোমকস্থিভং ব্রহ্নরূপৎ প্রত্যর্চয়৷ সহ। 
আচ্ছাদ্য সর্ধবাণাঙ্গানি মুখ বর্জ্ৎ হুচেলকৈঃ ॥৬৭ 
বিন/নিবেদ্যৎ সংপুজ্য উপচারৈ; পুরোদিতৈই। 
অধিবাদিতকুস্তৈশ্চ শাস্তিঘোষপুরঃসরমূ ॥ ৬৮ 
সমুদ্রজোষ্ঠমস্কেণ স্নাপয়েৎ নুরপু্বান্। 
পশ্ঠতামভিযেক্ত, ৭1ঘ কৃতকৃত্য তবহেতবে ॥৬৯ 

জে'্টন্নানৎ ভগবতো যে পশ্ঠস্তিমুদাস্ি তাঃ। 
নতে ভবাৰৌ মজ্জস্তি যাত্রয়োৎস্বকমানসাঃ1৭১ 
| বুদধাবুদ্ধিকঃ পুংসামাদিত: পাপসঞ্চ়ঃ। 
তৎক্ষণানাশময়াতি পশ্ঠতাং দ্নপন্ৎ হরে: 1৭২ 
স্বসন্তাপশমনমশে ষমলন|শনমূ । 
ন্পনং শ্ীপতের্তৈ্ঠ্যাৎ যদি ভক্ত্যা বিলোকিতমূ 
প্রাসুশ্চিস্তনিমিততানি যানি পাপানি মস্তি বৈ। 
তানি সব্বাণি ক্ষীয়ন্তে পশ্ঠতাং স্দপনং হরেঃ 1৪৭ 
নাতঃ পরতরৎ কম্ম হানায়ামেন মোচনমূ। 
জ্যৈ্টজনদিনে নান হরেধদবলোকিতমূ 1৭৫ 
স্পা শি পাশা শা শি পপি পা 

নিমিত্ত দেই হুরধ। রত্রয়কে অভিষেক করি; 
৬৫--৬৯। 

দ্বিজবৃন্ন! অধিক কি বলিব যে সকল 
তৎকালে অধিদজগৎপুঞ্জনী্ জঙ্রন্নাথদেবকে | মানব রখোক্ত ব্রতাবলম্বন করত ন্নানকালে 
দুরগমন নিমিত্ত উত্তামান্ত করিয়! লইস্সা যাইতে 
হয় বলিয়। ব্বগস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ ূ 

আশঙ্ক' করিতে থাকেন যে, “ভগবান বোধ 

হয় স্বার্ধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা! 
করিয়াছেন” এবং এই বিবেচনাতেই তাহার 
দিকে দৃষ্টি ফিরাইস্লা হে রাম! হে কঞ্চ! 
আপনাদিগের জয় হউকঃ এইকপ বলিতে 
থাকেন। ৬০--৬৪ 

মুনিগণ! এই লীলা সহকারে ভগবানের 
জন্মট্যেঠীতে অভিষেক হই থাকে, ব্রাহ্মণাদি 
বরণত্রয় খন নিশীথকালে ভগবান নাস 
লইয়া বাইতে থাকে,তখন ছর্গে হুম্ছভিগরি 
দেবগণের জয়ধ্বনিসহকৃত অহম্পরধিকা 

ক 

মহর্ধিগণ ! অনগ্ুর সেই ক্রঙ্গক্ূপী প্রতিমা" 
জগন্লাধ দেবকে স্সানমঞ্চে স্থাপন- 

পুর্বক তীহার্দিগের মুখমণ্ডস ব্যতীত সর্ব্বাল 
ঘাস্হান করিপা নৈধেন্য ভিন পুর্ব্বোজ 
মপর সমুদয় উপচার জাননা পুজাবসানে শাস্তি 
ণাঠ পুরঃদর সমুদ্রঞ্োষ্ঠাইত্যার্দি মন্ত্র পাঠ 
রত অধিবাসিত কলসনিচদ্ব লইয়া কি 
মরভিষেক্তা, কি দর্শক সকলের কৃতার্থত। 

ভগবানকে নিরীক্ষণ করে, তাহার্ণিগকে আর 
কাচ পুনরায় জননীর গভেদ্কে ম্লান করিতে 
হয় না, নিশ্চয় জানিবেন। নানধাত্র। দর্শনার্থ 
পরম আনন্দ ও ওতনুক্যপুণহৃদয়ে ভগবানের 
জো্টন্নান সন্দর্শন করিলে কখনই জীবগণ ভব- 
সাগরে নিমগ্ন হয় না। পুক্রষগণ, বাল্যাবস্থা 
হইতে জ্ঞান বা অজ্ঞানপুর্বক যে কিছু পাপ 
সঞ্চয় করে, ভগবান্ হরির ল্বানঘাত্র। দর্শনে 

। তৎক্ষণাৎ তাহ] তিরোহিত হইয়া যায় । বস্ততঃ 
সকলেই বিদিত আছেন ষে, জৈচী পুর্ণিমাতে 
ভক্তিতাবে যন্দি ভগবান্ শ্রীপতির ন্মানযাতর 

| | অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় 
নি দভভাপ ও অশেষ পাপ প্রশমিত হই! 

সহিত তুমুল কোলাহল শব্ধ হইতে খাকে। | থাকে । ৭২.*৭৩, 

' “নিশ্চয় জাঙ্িবেন, প্রায়স্চিত্ার্হ যত কিছু 
পাপ থাকে, হরির ঘনশোৎমব দর্শনে তং» 
সমুজয় ক্ষয় প্রাণ্ড হয়। এন্জত জ্যৈ্ জন্ম 
দিনে হরির ম্বানযাত্রা দর্শন অপেক্ষ!, অনা- 
যাদে মোর শ্রেষ্ঠতম কন আর কিছুই: 

* সত্য াত্ং পুনঃ সত্যৎ ব্রবীমি ছিজপু্বা:। 
কচিৎঝুপ্তকে ইতাধিকপাঠো। দৃষ্থাতে ॥ 



একত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

ন্নানগ।নতপঃশ্রা্ধ জপধজ্ঞদয়ন্ত যে। 

বিধয়ঃ কোটিগুণিতাঃ কোটিজন্মোপপাদ্দিতাঃ। 
সনানদর্শনপুণ্যন্ত হবেস্তে ন তুলাং গতাঃ ॥ ৭৬ 
ভক্ত্য1 যঃ দ্নপনং বিষ্েরে কম্মিন বৎসরেহপি ঝ| 
পশ্যনন শোচতে বিপ্রা ইহ সংস,রমোচনে ॥ ৭৭ 
তেনেষ্টৎ ত্রুতুভিঃ পুণ্যৈ শ্রদ্ধা বিপুলদক্ষিণৈঃ ৷ 

২৮৫ 

ন্নানাৎ শতগুণৎ পুণ্যৎ লভতে নৈব সংশয়ঃ।৮২ 
মঞ্চস্থিতং জগন্নাথ, ্নানাদ্রৎ বস্তু পশ্ঠতি। 
ন্রানন্দা্চিত্োহমৌ ন কিঞিৎপাপমশ্ুতে্ঙ 

যদেব পুণ্যমুদিতং আনদর্শনকন্ধানি। 
তত্ত্ফলমবাগ্সোতি দৃষ্টা। ম্স্থমচ্যুতৎ ॥ ৮৪ 
এক এব জগন্নাথ স্থ্িধা তত্র স্থিতে। ছ্িজাঠ। 

মহাদানানি দ্তানি ভোজিতাঃ কোটিশে! দ্বিজঃ॥ | একৈকন্তাপি সপন-দর্শনং ভূক্তিমুক্তিদম্ ॥৮৫ 
্রাদ্ধানি গয়শীর্ধদৌ কোটিশশ্চ কতানি বৈ। জয়ন্ব রাম কুষেতি জয় ভদ্রেতি যে। বণেখ। 

পুণ্াকালেবু তার্থাদৌ তপাংসি চরিতা।ন চ ॥৭৯ | ভয় কৃষ্ণ জগন্নাথ নাথেত্যঙ্চারযন্ মুদা। 
অর্ধ্ধাদয়াদিযোগেযু কোটি তীথেযু কোটিশঃ। 
নাতনি তেন ভো! বিপ্র। যঃ পণ্যেৎ নপনং হবেঃ 
মত্যৎ সত্যং পুনঃ সত্যৎ ব্রবীমি ছিজপুঙ্গবাঃ। 
নাতঃ শ্রেযস্করৎ কম্মন শান্রদৃষ্টে পথি স্থিতমূ॥৮১ 
মব্স্থ, ম।প্য মান হি ষঃ পশ্তটেৎ পুরুষোততমমূ। 

নাই। স্নান, দ্বান। তগন্তা, শ্রান্ধ, জপ ও 
যজ্ঞাদ্দি যাহ। কিছু বিহত কার্য আছে, তৎ 
সমুদয় যদি €কোটি কোটি জম্ম কোটি কোটি 
স্তণে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কদাচ হ'রর স্সান- 
যাত্রা দর্শন জন্ত মহাপুপেের সদৃশ হইতে পারে 
না। হেবিপ্রগণ !যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে 

অভাব পক্ষে এক বংসরও বিষুর সানক্রিয়া 

নানকালে ম বৈ মুক্তিৎ প্রয়াতি দিগ্রসত্ত ঘাঃ1৮৬ 
অধিবানাদিকৎ তত্র যৈঃ কৃঙৎ সানকম্ম্ুণি। 
তেষাৎ শ্রদ্ধামুদা যুক্তঃ প্রদণ্যা দক্ষিণাৎ পৃথক ॥৮৭ 

অপেক্ষা! শতগুণ অধিক পুণ্য-ফল প্রাপ্ত হয়, 
তাহাতে আর কিছুধাত্র সংশয় নাই, নিশ্চয় 
জানিবেন। যেমানব ম্নানার্ড মঞ্চস্থ জগন্নাথ 
দ্লেবকে সন্দশনি কারতে পায়, তাহার চিত্ত 
প্রগাঢ় আনন্দরমে আর্দ্র হইব থাকে এবং 
সে কোন্রপ পাপে লিপ্ত হয় না । ৮৯--৮৩ 

মুনিগ! আমি ম্নানযাত্রা দর্শনে যে 
প্রকার পুণ্যের কথ! বলিলাম, ভগবানকে 
কেবল মকস্থিত দর্শন করিলেও মানব তৎপুণ্য 

দর্শন করে, তাহাকে আর সংসার-মোচনার্থ ! প্রাপ্ত হয়, জানিবেন। দ্বিজগণ! একমাত্র 

শোক করিতে হয় না। ৭৪-্৭৭ 
দ্বিজগণপ ! অধিক কি কহিব, যে ব্যক্তি, 

ভগবান্ হরির স্পা দর্শন করিতে পারে, 
তাহার ভূরি-দক্ষিণান্িত শ্রদ্ধাপুর্ণ পবিত্র যজ্ঞ- 
সমুহের অনুষ্ঠান, মহান, কোটি কোটি 
্রাহ্মাণ ভোজন, গয় প্রভৃতি তীর্থস্থানে কোটি 
কোটিবার পিগুদান, পুণ্যকালে ভীর্থাদিতে 
তপস্তাচরণ, এবং অর্দো্বছার্দি যোগে কেটি 
কোটি তীর্ঘেকোটি কোটি বার স্নান করা হয়, 
জানিবেন। ৭৮--৮০ . 

হে ঘ্বিজপুক্ধবগণ! আমি আপনাদিগের 
নিকট ত্রিপত্য করিয়! বগিতেছি, কোন শোস্ত্ই 
ভগবানের স্নান দর্শনাপেক্ষ। শ্রেয়স্কর কর্ন দৃষ্ট 
হয় লা। যেব্যক্তি মুকস্থ ভগবান পুরুষো- 
ভমের আন বর্শন করে সে যে, ভীর্থাদি নান 

| ভগবান্ জগন্নাথ হরিই, ত্রিধানমুর্তিতে নীলা- 
| চলে বিরাঙ্গ করিতেছেন, এজন্ত কি জগন্াধ- 
দেব, কি বলদেব ও কি নুভদ্রার্দেবী, এক 
মূর্তির মন দর্শনেই মানবনিচয় এহিক যাবতীয় 
| হুখভোগ ও পরিণামে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। হে ছিঞসম্তমগণ! থে ব্যক্তি স্নান" 

কালে সানন্দে একবারও “হে কৃষ্ণ! হে 
জগনাথ! হে নাথ! হে বাম! হে সুভদ্রে! 
আপনাদিগ্ের জয় হক” এইরূপ বলে, সে 
নিঃসন্দেহ মুক্তলাভ করিতে পারে। ভগ. 
বানের উক্ত স্বানকার্ধে যে সকুল পুরোহিত, 
গণ দ্বারা অধিবাদাদি সম্পাদন করা হয়, 
শ্রদ্ধা ও আনন্দপুর্ণ হয়ে তাহাদিগের 
প্রত্যেককে পৃথক রূপে দক্ষিণা দান কর! 
উচিত । ৮৪...৮৭ 



১৮৬ 

ব্রক্ষণেভাশ্চ মিষ্রামবস্ত্ীলঙ্করণানি চ। 
প্রদগাদুদ্ধয়া যুক্তে। দীনানাথাংশ্চ তর্গরেৎ 8৮৮ 
যে দ্রষটুমাগতাঃ নানং জীবনুক্তাস্ত তে প্রবমূ। 
তান্ যথাশক্তি বৈ রাজ। মানযেং প্রীতয়ে হবেঃ 
ন্ন[নাবশেষতোয়েন ন্বায়াততদ্রাসনস্থিতঃ | 
নারী ঝা পুরুষে! ঝপি তশ্ত পুণ্যং বদামি বঃ 1৯০ 

ধঃ স্তাচ্চিররোগার্তো হপমৃত্যুৎ জয়েদসৌ।৯১ 
অপুত্রা মৃতবৎস। ব৷ বন্ধ্যা বাপি লভেৎ নুতমূ। 
হুভগঃ সর্ধলোকানাং নির্ধনে। ধনবা্ু ভবে ॥৯২ 
গুর্ধবিনী লভতে পুত্রৎ দীর্ঘাযুগ্ডণবত্তরমূ। 
গঙ্গা দিসব্বত'থানাৎ স্বানজৎ কলমাপুম্াৎ ॥ ৯৩ 
কৃষ্টব্যাধিযুতো যে। বৈ সর্ধ্বাঙগং পরিলেপয়েৎ। 

শ্রদ্ধানহকারে উপস্থিত অন্তান্ত ব্রাহ্মণ 
দিগকেও মিষ্টান ও বস্জালক্কারাদি দান কর! 
এবং দরিদ্র ও অনথদ্দিগকে যথাসম্ভব মিষ্টম্লাদি 
দ্বারা সন্তুই কর। একাস্ত কর্তব্য, জানিবেন। 
যাহারা ভগবানের স্নানদর্ণনার্থ তথায় গমন 
করে, তাহার। নিশ্চয়ই জীবনুক্ত হয়। এছন্য 
ভগবান্ হরির শ্রীত্যর্থে তাহাদিগকে ষখাশক্তি 
সম্মান প্রদর্শন কর! বাজার উচিত। কি স্ত্রী, 
কি পুরুষ, যে ব্যক্তি ভগ্রাসনস্থিত হইয়। ভগবা- 
নের স্নানাবশিষ্ট জলে নান করে, আপনা'দি- 
গের নিকট তাহার পুণের বিষয় বলি, 
শুচুন। ৮৮-৮৯৩ 

সে ব্যক্তি চিররোগী হইলেও আরোগ্যলাভ 
করত ধন্য হইবে এবং সে অপমৃত্যুকেও জয় 
করিবে, সন্দেহ নাই। অপুন্রা মৃতবৎসা, 
ধা বন্ধ্যা রমণীও তৎ-কারধ্যফলে পুত্র লাভ 
চরিবে এবং নির্ধন ব্যক্তিও ধনবান্ ও সর্ব্- 
লাকের প্রিয় হইবে । ৯১--৯২ 

গর্ভবতী রমণী যদি ম্লানাবশিষ্ট জলে লান 
মরে, তাহ! হইলে অবশ্যই সে দীর্ঘায়ু ও 
হাণ্ডণশালী পুত্রগাভ করিয়া থাকে এবং 
ক্নাদি সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল প্রাপ্ত 
ব্।৯৩ 

কুষ্টরোনীও ঘদ্দি ভগবানের ন্নানাবশিট 
লে সর্ধাঙ্গদিক্ত করিতে পারে, তাহ! হইলে 

উৎ্কলখণগুম্। 

নশ্যতে নাত্র সন্দেহে বাণী স্তাচ্ছা ত্রকোবিদঃ (৯৭ 
নাতঃ পবিত্র, ভো। বিপ্রাঃ স্বধুন্াত্তোহুপি 

কীর্তিতম্॥ ৯৫ 
যদৃঘৎ কাময়তে চি এহিকামুন্মিকং তথ! । 
বিষ্গে স্গানাবশেষেণ তোয়েন লভতে ফলম্ 1৯৬ 
নানদ্র্শনজং পুণ্য ধন্মাত্বা লভতে প্রবমূ ॥ ৯৭ 

ইতি উৎকলখণ্রে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ 

দ্বাত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

জৈমিনিরুবাচ। 
অতঃ পরৎ প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণামূর্তিদর্শনমূ। 
পদে পদেহশ্বম্ধস্থ ফলং যত্রোপলভ্যতে ॥১ 

ততো নানাবিধৈর্ঘ ব্যের্ভক্ষাভোজ্যাদিভিস্তথা। 
যথাশকুপ্যচারৈশ্চ গন্ধমাল্যৈশ্চ পু্জয়েৎ ২ 

তাহার সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং সে 
নিশ্চয়ই বাদী ও অশেষ শাস্ত্রে পারদশা 

| হইয়া থাকে। বিপ্রগণ ! ফলত; ভগব,নের 
ন[নাবশেষ জল অপেক্ষা শুরতরঙিনীর পবিত্র 
সলিলও অধিক পবিত্র বলিয়া! কীর্তিত হয় 
হই। মানব প্রহিক বাপারত্রিক যে কোন 
বিষয় মনে মনে অভিলাষ করে, বিষুর 

৷ স্ন'নাবশি্ জলে সান করিলে তৎসমস্ত লাভ 
করিতে পারে; এইজন্য মনীধিগণ বলিয়াছেন, 
ধঙ্াক্সা ব্যক্তি উক্ত কার্যজনিত পুণ্য 
এবং ন্বানদর্শন জনিত পুণ্য লাভ করিয়া 
থাকে, কদাচ অধার্মিকের অনৃষ্টে তাহা ঘটিবার 
নহে । ৯৪---৯৭ 

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! ইহার পর 
দক্ষিণামূর্তি দর্শনের বিষয় বলি শুনুন, তাহাতে 
পদে পর্দে অশ্বমেধ যজ্ছের ফল লাভ হয়। 
অন্তর ধথাশক্তি গদ্ধমাল্য ও নানাপ্রকার 
ভোজ্য ভক্ষ্য প্রভৃতি শ্রদ্ধা সহকারে আন্ত 
বিবিধ প্রোক্ষনীয় উপচার ভব্য এবং নৃত্য 



খাতিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

রামং কৃষ্ণ সুভদ্রাঞ্চ শীতনৃত্যাদিকৈস্তথণ। 

১৮৭ 

নীরাঞগ্িত্ 1 দেবেশং রামেণ সহ ভঙ্গ ॥ ৯০ 
প্রোক্ষণীয়ৈশ্চ বিবিধৈঃ শ্রদ্ধয়। চোপপাদিতৈঃ॥ ৩ প্রাসাধাস্তঃ প্রবেশ্তাথ ন পশ্চান্ধি কগাটন। 
বন্ত্রম্দন্মাণ্যাদ্যৈং পুজযিত্ব! হিজোতুমান্। 
ভগবরদব্রাহ্মণাংপ্চৈব মহাভাগবতাস্তথ| ॥ ৪ 
ততো নয়েদ্দক্ষিপাভিমুখান্ হি ত্রিদশেশ্বরান্। 
উতৎ্সবঞ্চ মহৎ কৃত্বা পুরর্বানয়নবন্ধরেঃ | ৫ 
তম্মিন্ কালে হবিং পঠেদৃব্রগন্তৎ দক্ষিণামুখমূ। 
রামং ভদ্রাঞ্চ যে] মত্ত্যো ন সপ্রাকতমানুষঃ॥ ৬ 
ললানাথমাগত| দেবা জাপর়িতা জগবৃগুরুমূ। 
আকাশে তু সনম্থাধাস্তাৎক।লং স্থিতা হরিমূ। 
দ্েটুং ব্রজন্তৎ যাম্যাশাবদনৎ ভবনাশনমূ ॥ ৭ 
ধর্মমাশাস্ত্রেযু যাবস্তি ধর্মমকন্মাণি সম্তি বৈ। 
তানি সর্ব্বাণি সংদ্রটুং ব্রজস্তং দক্ষিপামুখমূ ॥ ৮ 
নানদর্শনজং পুণ্যৎ সমগ্রং লভতে তু সঃ। 
[তত মুরারিৎ যঃ পশ্যেদৃত্রতত্তং দক্ষিণা মুখমূ ॥৯ 

০ আপদ ৮ পপ ০ শপ 
০ শা শী? টপ শব পি ৯৮ শপ পা সস পপ ৬ পা আপা শা শম্পা 

গীতাদ্দি দ্বারা! জগনাথ, বলরাম ও ুভদ্রাদেবীর 

পুজা করিবে । তৎপরে দ্বিজোত্তম পুরোহিত- 
গণ ভগত্প্রিয় অন্তান্ত ব্রঙ্গাণগণ ও ভগবানের 
অপরাপর পরম ভক্তবৃন্দকে বস্ত্র ও চন্দন- 
মাল্যা্দি ছারা যথোচিত সম্ঘর্দীনাপুর্ববক ভগ- 
ভানের পুর্বানয়ন কালের ন্যায় মহোৎ্গব 
করত সেই দেবব্রত্রয়কে দক্ষিণাতিমুখে লহয়া 
যাইবে। ১--৫ 

সেই সময়ে যে ব্যক্তি, ভগবান হরি, 
বলভদ্র ও নুভভ্রাদেবীকে দক্ষিণাভিমুখে গমন 
করিতে দেখে, সে প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত মনুষ্য 
নহে । ৬ 

ভগবানের দ্বানার্থ সমাগত দেববৃন্দ মেই 
ভবরোগনাশন জগদৃগ্ুর জগনাথ দেবকে স্নান 
করাইয়া তাহাকে দক্ষিণান্ত হইয়া যাইতে 
দ্বেখিঝার নিমিন্ত তাবৎকাঁল গগনাজণে পরস্পর 
সংঘর্ঘ-ভ:বে অবস্থিতি করিতে থাকেন। ৭ 

ভগবানকে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিবার 
নিমিত্ত যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকে, ধর্মমশাস্- 
সমূহে যাবত্ধর্াকার্ধ্য উক্ত আছে, তাহার 

এততু বিস্তরেণোক্তৎ পুর্বেমেব ছ্বিজোতমা: 0১১ 
মুনয়ঃ উচুঃ 

ভগবংস্তয়। ব্রতং প্রোক্তং যেন স্সানপ্রদর্শনাৎ। 
| ফলৎ প্রাপ্পোতি নির়তৎ তন্ন ক্রুহি বিদাত্যর ॥১ 

এপ্স, ১ 

জৈমিনিরুবাচ। 
হস্ত ব; কথয়িষ্য|মি তদ্ব্রতৎ জ্যেষ্ঠপঞ্চকমূ। 
নাত পরতরৎ প্রোক্তমুষিভিঃ শান্মপারগৈঃ 7১৩২ 
শ্রৌত্রম্মার্পুরাণো্ত-ব্রতান। মিনমুত্তমমূ। 
ইনৎ প্রথমত্তঃ প্রোজৎ ব্রহ্মণ| পরমেষ্টি না ॥ ১৪ 
ভ্যেষটত্াৎ ব্রতমুখ্যানাং খাতৎ তজ্জ্যষ্টপঞ্কমূ। 
সমুদ্রে জ্যেষ্ঠফগদঃ প্রভুজ্যেফল প্রঃ ॥ ১৫ 
মা শীলা শী পি পা পলাশ আস শ্প্পপাশীশি শপ শী লক শা পি শী টি আল সদ শপ শা? পদ শা শশী শা পিসি পা সাপ 

করিতে দেখে, সে স্বান্দ্শন জন্য সমগ্র পুণ্য 
লাভ করিয়৷ থাকে । হে ছিজোততমগ্ণ ! অনভ্তর 
বলরাম ও স্ুভদ্রার মহিত দেবদেব জগন্নাথ 
দেবের লীরাজনাপুর্ধক মন্দিরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট 
করাইক। কাচ আর যে দর্শন করিবে না, 
ইহা পুর্বেই আমি আপনাদ্িগকে সবিস্তরে 
কৃহিয়ছি। ৮স্১১ 

মুনিগণ বলিলেন, ভগ্ন! আপনি যে 
ব্রতের কথ! বলিয়াছেন, যে ব্রতাবলহ্খনে 
ভগ্মবানের ম্নান দর্শন করিলে মানব সম্পুর্ণ 
ফল প্রাপ্ত হয়, হে ব্দাৎ বর! এক্ষণে আমা 
দিগকে সেই ব্রতের বিষয় বলুন। জৈমিনি 
বলিলেন, মুনিগণ! আমি আপনদিগের প্র 
শ্রবণে আনন্দিত হইয়! সেই জোঃষ্ঠপঞ্চক 
ব্রত্ের বিষয় বলিতেছি, গনুন। শাস্ত্-পার- 
দশা ধষিগণ উহা! অপেক্ষা উত্কৃষ্টতর আর 
কোন ব্রতই বলেন নাই। পরমেন্ী ভগধান 
ব্রহ্মা পূর্বে বলিয়াছেন ষে, শ্রুতি, স্মৃতি ও 
পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত বাবতীয় ব্রতের মধ্যে উহ 
উৎকৃষ্টতম। উহা! অন্যান্ত সমুদয় বতের 
মধ্যে জ্যোষ্ট্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়াই উহা 
ত্যেষ্ট.পঞ্চক নামে খ্যাত। পররূপ সমৃদ্র ও 

তৎসমুদয়ই অনুষ্ঠান কর! হয়। থে মানব, ' প্রভু জগন্নাথ দেবও দ্যেষ্ট-ফলপ্রধ জানি, 
গ্বীত ভগবান্ মুরারিকে ধক্ষিণাভিমুখে গমন ব্নে। ১২--১৫ 



১৮৮. উৎ্কলখণ্ডয্। 

বর্ধমন্দর্শন!ৎ পুণৎ পঞ্চকেনৈব লভ্যতে 1 শান্তিপৌর্টিককর্মানি নাংখাধোগম্তবৈব5। 
পঞ্চকেন তু ধললভ্যৎ মহাজ্যেট্যান্ত তল্পভেৎ ॥১৬ সর্ষে সয় গচ্ছস্তি ক্ষেত্রং বৈ পুরুষোভতমমূ 1২১ 
যন্মগোভৎ পুরা বিপ্রাঃ ন্বান্দর্শনজং ফলম। ধৃন্দশঃ প্রবিভক্ত'স্থে একৈকং ক্ষেব্রগং প্রতি । 
সমগ্রৎ তদবাপ্পোতি মহাতঘষ্ঠ্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ক্মৈ বরং ভাগ্যবতে 'জ্যেঠন্গানাশলোকনে? ২২ 

মুনয় উচ্ঃ। মহাটজ্যোষ্টাং প্রংক্ষ্যামি পরস্পরমহৎ তখ|। 
মহাজ্যোঠীং সমাচক্ষ যন্ত্র নং মহাফলম্ব। তত্র যান্তি মহাযে!গা ভগবংক্ষেত্রমুক্তমমূ ॥ ২৩ 
তত্র নঃ কৌতুকৎ ক্রঙ্গান্ মহছ্দৈ সংপ্রবর্তৃতে ॥১৮ মহাঞ্যৈঠী মহাপুণ্য। ভগবশ্প্রীতিবন্ধিনী। 

জৈমিনিরুব চ। তন্তাৎ মংপুজা দেবেশ জগনাধৎ কু শার্শবমূ ॥ ২৪ 
জৈষ্টন্ত বিমলে পক্ষে য| বৈ পৰ্রদ্গী ভবেৎ। | তৎ দৃষ্্া জপামানন্ত পাপ শাধাছিমুগ্যতে ॥ ২৫ 
শত্রুক্ষে কাংশগে চন্দগুর চ গুরুবারকে। অথ উর্থীৎ গ্রবক্ষ্যামি ব্রতৎ তংল্যোষ্টপঞ্চ 'মৃ। 
শুভযোগে মহাজ্যৈঠী সব্বপাপপ্রণাশিনী | ১৯ | ব্রতেনৈব হি যল্পগ)ং ততভদেবং ব্রবীমি বঃ ॥২৬ 

সর্দ্ক্ষেত্রৎ সর্দঘতীর্থৎ সপ্ত বৈ সাগরাস্ত' দশম্যৎ নিয়ম কুর্ধযাং প্রাজ্াত্বা যথাবিধি। 
ক্রেতবশ্চ মহাদান্সমুহশ্চ তপাংসি চ॥ ২০. আচাধ্যৎ বৃণুয়াতত্র বৈষবং দ্বিজপুঙ্গবমূ॥ ২৭ 
বিদ্যাশ্চাঙ্টীদশবিধ। ব্রতানি বিবিধানি চ। | ইং অঙ্কল্পমমলং গৃহীরাৎ ব্রতমুত্মম্ ॥২৮ 

। ভগবানকে ধারাবাহিক এক বৎসর কাল 
দর্শন করিলে যে ফল, উক্ত জ্যেটপঞ্চক ব্রতেও | শ।স্তিক, পৌট্টিক কার্ধা এবং সাংখাযোগ এই 
(দেই ফল, আশার ও ক্যেটপঞ্চকে যাশ | সমস্তই সমবেত হইয়া এ দিনে পুরুষোভ্তম- 
; ফল হয়, মহাজৈ ঠীতেও তাদৃশ ফল লব্ধ হইয়। | ক্ষেত্রে উপাস্থত হয় এবং তথায় যাইয়; জ্যৈমান 
'থাকে। বিপ্রগণ! আমি পুর্বে জগন্নাথ ূ দর্শন ভন্য কোন ভাগ্যবানুকে বর দান করিতে 
দেবের সান দর্শনে যেরূপ ফলের কথা উল্লেখ হবে বিবেচনায় তৎক্ষেত্রগত মানবগণের 
|করিয়'ছি, মানব মহানোষ্ঠীতেও যে, তৎ- উদ্দেশে প্রত্যেকে দল হইতে প্রবিভক্ত ভাবে 
সমগ্র ফল প্রাপ্ত ছপ, তাহাতে আর সংশন্ন অবস্থিতি করে| ২০_-২২ 

লোই। ততশ্রবণে মুনিগণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন! 
(যে ম্হাজ্যৈঠীতে শ্গানের মহাফল উক্ত 
আছে, আপনি -অগ্রে সেই মহাটক্ধ্যেঠীর বিষয় 
বলুন, উহা শ্রবণে আমাদিগের মহৎ কৌতুহল 
(জন্মিতেছে ৷ জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ ! জোট 

মানের শুরুপক্ষের যে পঞ্চদশী তিথি ( জ্যৈষ্ট- 
[পুর্ণিমা। ) তাহা বি বৃহস্পতিবারে হয় এবং এ 
দিনে চন্দ্র ও বৃহস্পতি যদি জ্যেষ্ঠ! নক্ষত্র 
অবস্থিতি করেন ও গুভযোগ্গের সংঘটন হয়, 
'াহা হইলে সেই পৌর্ণমাসী মহাজোট্ঠী লামে 
অভিহিত] হয়, তাহাতে স্নান করিলে সমুদয় 
পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে! ১৬-_-১৯ 

সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র, সমুদয় তীর্থ, সপ্ত সমুদ্র, 

|. মহাযোগসকলও মমাস্যৈঠীদিনে পরস্পর 
| পম্পরের মহোত্দবের বিষয় বলিব ভাবিয়া ভগ. 
বানের দেই মহাক্ষেত্রে গমন করিয়! থাকে 
ফলে মহাজৈযঠী মহাপুণ্যজনিক! এবং ভগ- 
বানের পরম শ্রীত্দায়িনী; উ মহাজোষ্ঠীতে 
কৃপা দেবদদব জগনাথদেবকে অচ্চনা এবং 
তাহার নানদর্শন করিয়। সকল ব্যক্তি পাপকোষ 
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মহধিগণ! ইহার 
পর আপনাদিগকে পূর্বোক্ত জ্যৈষ্ঠপঞ্ক ও 
তদৃবতানুষ্ানে যে ফল লাভ হয় তততদ্বিষয় 
বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২৩-২৬ 

দশমীপ্িবসে প্রাতঃকালে ধধাধিধি ম্লান 
করিয়। ব্রত গ্রহণ করিবে। ত্র ব্রতগ্রহণের 

ঘাবতীয় যর, মহাদানসমূত, সর্ধবিধ তপন্ত! | লময়ে বিষুভক্ত কোন ছ্বিজবরকে আচা্যবরণ 
মষ্'দশবিধ বিদ্যা, বিব্ধপ্রকার ত্রত, অখিল | করিতে হইবে, এইরূপ কার্ধ্য করিয়া! পৰিভ্র- 



ঘাত্রংশোহধ্যায়ঃ। 

দেবদেব জগন্নাথ মংসরারণবতারক । 
অদ্যারভ্য ব্রতৎ দেব যাবং জ্যেঠী চ সা তিথি: 

“ভাবত ব্রতৎ করিষ্য।মি প্রীতয়ে তব কেশব। 

সর্ধবতীর্থাভিষেকঞ্চ প্রত্যহৎ ব্রতভোজনমূ ॥ ৩০ 

র্তাপাহ তব পঞ্চানামেকস্তাপি প্রপু্ঞনমূ। 
একম্মন্ দিবলে দেব ত্রিসন্ধাং ত্বংগ্রলার্দত৩১ 

সমাপ্যতাৎ ব্রতমিদৎ সফলক্াান্্ মে প্রভে! ॥ ৩২ 

ততঃ পঞ্চনু তীর্থেষু স্বাত্বা চ গৃহমেত্য চ। 

স্থগ্িলে বিলিখেৎ পদ্নমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ৩৩ 

তমধ্যে স্থাপযেধ কুম্তং তীর্থান্তোভিঃ প্রপুরিতম্ 

সচন্দনফলৈরযুক্তৎ তন্মুখে আম্রভাজনমৃ। 
বাসস! বেষ্টিত কণ্ঠে পাত্রধাক্ষতপুরিতম ॥ ৩৫ 
তন্মধ্যে স্থাপয়েদেবৎ মৌবর্ণৎ মধুন্দনমূ। 
শুভাঙ্গাবয়বহ শান্তৎ বামে শ্রীযুতমীশ্বরমূ ॥ ৩৮ 

রি স্পেশীশীশ পিস শাাশীট টিনা পাপ পেশী ৩ শশা 

ভাবে সন্কল্লাচরণপুরব্বক উক্ত উৎকষ্টতম ব্রত 

গ্রহণ কর। কর্তব্য । ২৭। ২৮ 

যে মন্ত্র পাঠ করত ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, 
তাহ। বলি শুন, হে পেবদেব জগনাথ! হে 

সংসারার্ণবতারক ! হে কেশব! যাবৎ না জ্যৈঠী 

পূর্ণিমা! সমাগত হয়, আপনার শ্রীত্যর্থে আঙ্গ 

হইতে তাবৎকাল অমি ব্রতাচরণ করিব। 

হে দেব! আমি প্রতিদিন সর্ব্বতীর্থে সান, 

ব্রতোচিত হবিষ্যানন ভোজন এবং আপনার 

প্রমাদে এক এক$ দিন ভ্রিসন্ধ্যা় আপনার 

পধমুর্তির এক এক মূর্তির পুজ। করিব, স্থির 

করিয়াছি। হে প্রভো! আপনি কৃপ৷ করিয়া 

আমার এই সন্কল্িত ব্রত সম্পূর্ণ করিয়৷ দিন। 

আপনার অনুগ্রহে ইহা যেন সফল হয়। 

অনস্তর পঞ্চতীর্ঘে স্নান করিয়। গৃহে আগমন 

পূর্বক স্থগিলমধ্যে সকর্ণিক অষ্টর্ণল পদ্মা আঞ্ত 

করিবে। ২৯-৩৩ 

তৎপরে সেই পদ্রমধ্যে তীর্থজলপুর্ণ, 
. একটি কুস্ত স্থাপনপুর্রক তদীয় মুখদেশে 

সচন্দন-ফলযুক্ত ও কর্ঠনেশে বন্্-বেষ্টিত 
অক্ষতপূর্ণ একটি তাত পাত্র এবং সেই তাজ" 
পাত্রমধ্যে ভগবান মধুহ্ঘনের হুদারনূপ অঙ্গ- 
প্রত্ঙযুক্ত হ্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে 

১৮৭৯ 

মক্ষিণেন গরুতত্তং ম্পৃশস্তং পৃঠদেশতঃ 
শঙ্ঘপন্থধরৎ চোর্বৌ পদ্।(সনগতৎ বিভুমূ ॥ ৩৭ 
পুজয়েছুপচারৈস্তমাচার্ধে)] বাপি ভো ছ্িজাঃ। 
নীলোৎপলানাং মালাস্ত ভক্ত! 'দেবায় দাপনেৎ 

দশমাং পুজস্িতৈবৎ দশকোট্যথনাশনম্ । 
প্রাথয়েৎ প্রাঞজলিভভূতব। মন্ত্রমেতৎ সমুজ্চরন্ ॥৩৯ 
মধুহুদনদেবেশ নমস্তে মাধবীপ্রিয় । 

কৃপাবারাধনিধে পাহি পতিতৎ মাং ভবার্ণবে ॥৪০ 

একা দগ্ঠাৎ চতুর্বাহং শঙ্খচক্রগদধরমূ। 
নারায়ণৎ পদ্মসংস্থৎ পঞ্চনিকফবিনির্ম্িতম ॥ ৪১ 
তাং নির্ম্মিতং বাপি পুজয়েৎ পদ্মমালয়! 
লৈবেদ্যং পায়সৎ দদ্যাৎ পিতা রম্তাফলানি চ॥ 
নানাবিধ নৈবেদাৎ দত্ধা। সন্প্রাথয়েনুদা ॥ ৪৩ 
নারায়ণ নমস্তেহস্য ভব্ণাগর্তারণ। 
শীীশী ও শশী পাশ ৮ পাপন পাল্লা পাতাটি তাপ শাপশী নিরিিলাাজিলা তল 

এাহার আকৃতি প্রশান্ত হইবে এৰং তাহার 
বামভাগে লক্ষ্মীর মু্তি থাকিবে । তাহার উ্থী 
হস্তহয়ে শঙ্খ ও পদ্ম বিরাজ করিবে এবং 

তিনি দক্ষিণ হস্তে গরূড়ের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ 
করিয়৷ থ|কিবেন ও পদ্মাদনে অবস্থিত হই- 

বেন। ছিদ্গগন। : স্বয়ং ব। আচার্য তাদৃশ 

বিভু নারাম্ণণকে বিহিত উপচারদমূহ ছার! পুঙ্গ। 

করিবে এবং ভক্তি সহকারে সেই দেববরকে 

নীলোৎপলমালা প্রদ্দান করিবে। ৩৪--৩৮। 

দশকোটিপাপ-বিনাশার্থ ঘশমীদিনে এই- 
রূপে ভগবানের পুজ। করিম! কৃতাঞ্জলিপুটে 
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে--হে 
মধুহ্ঘন। হে দেবেশ! হে মাধবী প্রিয় 
আপনাকে নমস্কার, হে কপাপিন্ধে।! আমি 
ভবসা্রে নিপতিত হইয়াছি, আমাকে রক্ষ। 
করুল। ৩৯.৪৩ 

তৎপরে একাদ্শাতে পঞ্চ নিফপরিমিত 

হুবর্ণ কিন্বা৷ তরর্ধ সুবর্ণ নির্মিত চতুর্ভুজ শঙখ- 
চক্রুগদাধর, পদ্বমংস্থিত নারায়ণকে পদ্ব- 
মালাছি ঘ্বার। পুজ। করিবে এবং পানুস, শর্করা, 

রস্ত' ফল ও অন্তান্ঠ নানাবিধ নৈবেদ্য দান 

করিয়। সানন্দে এইক্পপ প্রার্থন! করিবে। ৪১৪৩ 
হে নারায়ণ ! আপনিই ভবদাগরের পার- 



১৯০ 

পাহি মাং পুগুরীকাক্ষ শরণাগতবৎসল ॥ ৪৪ 
একাধশেক্ি়কিতৎ প।পরাশিমনুত্তমমূ । 
অনার্দি ভবনিবূ্ণঢৎনাশয়েৎ পুঁজিতঃ গ্রভুঃ ॥ ৪৫ 
ঘাদণ্ঠাং যজ্তরবারীহৎ পুঁজযেৎ শডৃনির্মিতযূ। 
চন্দনাগুক্টকপূরলেপনৈশ্চম্প বতরজা ॥ ৪৬ 
মানীবিধান্ ধূপসারান্ ভক্ষাভোজ!ফলানি চ | 
নিবেদ্য প্রার্থয়েদেরং আ্ুতিমেতাৎ সমুচ্চরন্ ॥ ৪৭ 
প্রলক়ার্ণবসংমগ্রৎ ধরণী ধৃতবান পি 
কিন্ন শক্ত মমোদ্ধ!'রে পতিতস্তাপ্তি সন্কজে 19৮ 
তন্মামুদ্ধর গোবিন্দ নিমগ্রৎ শোকদাগরে ॥ ৪৯ 
বো দ্বাদশমালো বৈ যাবদনকৃতনি তু। 

পাঁপানি মহদশ্লানি ইতঃ পুর্বেষু জন্মনু । 
তদিনাশঙ্গতে দেবে? ঘাদগ্য[মর্চিতো নুণাম্ ॥৫০ 
অ়োদশ্টান্ত প্রহ্'মৎ শঙ্বসন্তরনর। ভয়ান্। 

ধারয়ন্তৎ পদ্মগতৎ চতুনিকষবিনির্দিতমূ | 

কর্তী, অতএব আপনাকে নমস্কার 

পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি শরণাগতধতমল, অতএব 
আমাকে রক্ষা করুন। উত্ত প্রভু এইরূপে | 
পুর্জিত হইলে অপীম জন্মার্জি হ একাদশেক্রি়- 
কৃত দারুণ পাপপুঞ্জও বিনাশ করিয়া থাকেন। 
অনস্তর দ্বাদশীগিবমে চন্দন, অপুর ও কর্পুর 
লেপন এবং চম্পক-মাল্য দ্বারা শস্তু নির্মিত 
ভগবানের যহ্বারাহ-মুর্তির অর্চনাপুর্্ঘক 
নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধূপ*এবং বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য 
ও ফল নৈবেদা নিবেদনান্তে এইরূপ স্তুতি পাঠ | 
করত প্রার্থনা করিবে । ৪৪ । ৪৭ 

হে গোবিন্দ! আপনি যখন প্রলয়্ণবমগ্ধা 
ধরণীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন ভ্ীয় চরণ- 
কমলে নিপতিত আমার উদ্ধারে কি আপনি 
সমর্থ হইবেন না? নাথ! আমি শোকসাগরে 
নিমগ্ন, আমাকে উদ্ধার করুন| ছ্াদ্দশীতে দেব 

যজ্ঞবারাহ, এইরূপে অর্চিত হইলে মানবগণের 
পুর্ব পুর্ব জম্মের দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয়, 
তাদৃশ যাবতীয় বৎসরের সঞ্চিত গুরু লয়ু 
যাবতীয় পাপই বিনাশ করিয়া থাকেন ৪৮ ৫০। 

£পর জভ্রয়োদশীতে মানব 
পরিমিত হুবর্নির্দিত বাহ্চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র 

চতুর্ণিক্ধ । 

উত্কলখগুয্। 

উপচারৈর্বদাপ্রোকৈঃ পুযেন্তক্তিতে! নরঃ॥ ৫১ 
অশোকপাটলা মালা চত্পূর্ণাং সমুজ্জলামু । 
দত্বা নমস্কৃতিৎ কুর্বন্ প্রাথয়েত প্রার্জলিঃ শুভিঃ | 
দেব প্রহ্যন্ন কামানাৎ পুরকঃ কামরূপধুকৃ। 

কামাশ্চ মফলাঃ সন্ত কামপাল নহমাহজ্ক তত ॥৫€৩ 

চতু্দগ্ঠ।ং নরহরিং পুঞ্জয়ে কনকাকৃতিমূ । 
বক্ষস্থেলস্থয়। লক্ষ্মা। প্রীযমাণৎ সটোজ্ভ্বলমূ ॥ ৫৪ 
ব্যত্তাননং সাটহাসৎ যোগপট্রা জনংস্থিতমু। 
সুতীক্ষনখরৎ দেবং সর্বাপঘিনিবারকমূ ॥ ৫৫ 
চতুর্ভির্বেমনিকৈশ্চ ঘটি ৬২ শুভলঙ্গণমূ ॥ 
পুজয়েত পুর্ববন্দেধধ নোপহারং সুভক্তিতঃ ॥৫৬ 
জবাকুহুম মালাঞ্চ জাতীপুষস্পত্রজস্তথ|। 
দত্ত পুষ্পাগলিং পাদে প্রণম্য সপ্রদক্ষিণমূ 1৫৭ 

এবং বর ও অভয়-মুদ্রাধারী, প.দ্বাপরি সংস্থিত 
দেহ প্রহ্যয়কে যথাক্ত উপচাত্ে ভক্তি সহকারে 

হে। পুঞ্জা করিবে এবং অশোক ও গাটলী পুপ্পের 
কর্পুক্চর্ণমিশ্রিত সমুজ্জল মাল! দান করিয়া 

প্রনিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে পবিত্র হদয়ে 
এইরপ প্রার্থনা করিবে। হে দেব প্রহ্যয়! 
আপনি কামরূপধারী ও ভক্তগণের সর্বকাম- 
প্রদ, অতএব হে কামপাল ! আপনাকে 

নমস্কার, আপনার প্রাদে সকল কামনা 
লফল হউক ৫১--৫০ 

অনন্তর চতুর্দশীতে লক্ষ্মী দেবী ধাহার বক্ষঃ- 
স্থলে বিরাজমান থ'কিয়! সতত প্রীতি উৎ্পা- 
দন করিতেছেন, ধাহার মন্তকে সমুঙ্ষল জট!- 
জাল বিরাজমান, যিনি মুখমণ্ডল বিস্তৃত করিয়! 
ভট্ট অট্র হাস্ত করিতেছেন এবং যোগপট্র- 
কমলে অধিঠিত আছেন, ধাহার নখরনিকর 
অতি তীক্ক, ধিনি ভক্তবৃন্দে॥ সমুদয় আপদূ- 
নিবারণ করেন, এবং যিনি সর্ব শুভলক্ষণান্বিত, 
চতুর্ণি্ষ পরিমাণ ন্বর্ণ তাতবশ নৃদিংহমুর্তি 
গঠনপুর্রক পরম ভক্তিভাবে পুর্ব্ববৎ উপ- 
চারে পুজা করিবে এবং জবা ও জাতী পুণ্পের 
মাল্যদান পুর্ব তলীয় চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রমা* 
নান্তে প্রণাম ও প্রদর্ষিণ করিয়া এইরূপ 
প্রার্থনা! করিবে। ৫৪--৫৭ 



স্বা।তধশোহ ধ্যায়ত। 

ঘথা হিরণ্যকশিপুৎ লোকানাং হিতকাম্যয়!। 
ব্দারমূতধ। পাপসজ্ঘং নাশর পুজিতঃ ॥ ৫৮ 

. এবং সংপ্রার্থয নৃহরিং প্রণম্য দ্বণ্ডবৎ ক্ষিতৌ। 
নির্র্ত্য ব্রতমেবৎ তদূত্রতী প্দিনাত্বুকম্ ॥ ৫৯ 
পঞ্চ গঞ্চ প্রদীপাতভ দিব। রাত্রো প্রদদাপয়েত॥ 
বসত্রমুগ্মান্ পঞ্চ পঞ্চ ছত্রেপানদৃযুগন্তথা। 

যত্শূত্র'ন্ সকলসান পঞ্চ পঞ্চ ফলািতান্ ৷ 
ভোজনাস্তে ছিজেভ্যশ্চ প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধন্াঘিতঃ ॥ 
রাত্রৌ জাগরণী তাদ্যেস্তথানানোপচারকৈই। 
তোষমেছ্বাহুদেবস্ত পুরাণপঠনেন চ ॥ ৬২ 
পৌর্নমানুষানি সা শ্রীরষন্ডাস্তিকৎ ব্রজেৎ। 
রামৎ কৃষ্ণৎ লুভদ্রাঞ্চ পুজরিত্বা যথাবিধি ॥ ৬৩ 
ন্াপনং কারজ্রিবাধ দৃষ্টা! বা! শান্্রচোদিতমৃ। 
নং কৃত তথা লিন গৃহমাগত্য তত্র বৈ॥৬৪ 

হে দেষ! ত্রিলোকের হিতকামনায় 
আপনি হিরণ্যকশিপুকে যেমন বিদারণ 
করিয়াছিলেন, আমা কর্তৃক পুজিত হইয়। 
জামার পাপপুঞ্জকেও সেইরূপ বিদীণ করুন। 
নুলিংহদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনাস্তে 
ক্ষিতিতলে দ্বগুবহ প্রণাম করিবে। ব্রতা- 
বলম্বী মানব পঞ্চদবস এইরূপে ব্রত করিয়া 
পঞ্চদব স্থনে দিবারাত্র পাঁচ পচটি প্রদীপ 
প্রজ্বান্িত করিয়৷ রাখিবে এবৎ পরম শ্রদ্ধা 
সহকারে বহুল দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়৷ 
প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বস্ত্রযুগ্, পঞ্চ পঞ্চ ছত্র 
ও পাছ্কাধুগ্ম, পঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞহত্র ও পঞ্চ পঞ্চ 
ফপযুক্ত কলস প্রদান করিবে; অপিচ রাত্রিতে 
জাগরিত থাকিয়া নানাপ্রক্কার উপচার দান, 
গীত, বাদ্য ও পুরাণ পাঠ দ্বার! ভগবান্ বানু- 
দেবের সম্তোষদাধন করা কর্তব্য । ৫৮-৮*২ 

অনস্তর পুর্ণিমাদিবদে অতি প্রতুাষে সমান 
করিয়া! অগন্নাথদ্ষেষের সন্নিকটে গমনপুর্ববক 
জগনাথ দেব, বলদেব ও হৃভদ্রাদ্দেবীকে যথা" 
বিধি পুজাবসানে তাহাদিগকে শাস্ত্-সন্মত স্নান 
করাইয়৷ কিম্বা কেবল বিহিত বিধানানুসারে 
অবলে!কন করিয়া! পুনর্র্বার লিন্ধুতে অবগাহ- 
লাস্তে গৃহে আগমন করিবে এবং যে স্থানে 

"৯৯১ 

যত্র বিষেোমূর্ভযন্তাঃ কুততস্থ। মন্ত্রপুজিতাঃ। 
তাসাৎ পশ্চিমতো! -বহিৎ সমাধায় বথাবিধি”। 
অগ্রিকার্ধযৎ প্রকুব্বাত শ্বৈঃ বৈর্মস্্রৈঃ পুরোহিত: | 
প্রণবাদিচতুর্থ/স্তে৷ নমোহস্তো। মন্ত্র ঈরিতঃ। 
দেবানাৎ মুলমন্ত্রস্ত স্বাহস্তে। হোম কম্মরণি ॥ ৬৬ 
চরোরাজন্ত সমিধাৎ পালাশানাং পৃথক পৃথক । 
একৈকং দেবমুদ্দশ্ট ভূনয়াচ্চ শতৎ শতম্ ॥ ৬৭ 
তন্তৎফলশতঞ্চেব জূহয়াত্তপনত্তরমূ। 

_ পুর্ণাহুতিং ততে। হুত। বর্ষণে দক্ষিণাৎ দদেত॥ 
আচার্ধ/দক্ষিণাৎ দদ্যাৎ, হুবর্ণৎ ধেনুমেব চ। 
বরৃশৃ্ীং রৌপ্যখুরাং নানোপকরশৈধু্তামূ ॥৬৯ 
মহাধ্যবস্তধান্যানি যেন তুষ্যতি বা গুরুঃ। 
সর্ধোপকরণৈযু'ক্তাঃ প্রতিমাশ্চ নিবেদসেত 0৭০ 

বিষুর পুর্ব্বোক্ত কলসোপরি স্থাপিত দক্ঘূর্তির 
বিহিত মন্ত্রে অর্চনা কর! হইয়াছে, তাহার 
পশ্চিম দিকে স্বয়ং বা পুরোহিত যথাবিধি বহিট- 
স্থাপন পুর্ব যে মূর্তির যে ধে মন্ত্র বিহিত 
আছে, ওতন্মন্ত্রে ততদ্দেংতার হোম করিবে। 
দবতা্দিগের উপচারুদানে অগ্রে প্রণব, পরে 
তশ্তদ্দেবতার চতুর্থাঁবিভক্তিযুক্ত নাম ও শেষে 
নম: ইহাই মন্ত্র বলিঘ্না উক্ত আছে এবং 
হোমকাধ্যে তত্তদেবগণের স্বাহাস্ত ততৎমুলমন্ত্রই 
আহতি দ্বানের মন্ত্র। ৬৩৬৬ 

প্রত্যেক দেবতা-উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক রূপে 

শত সংখ্যক চর, আজ্য ও পলাশসমধের 
আনুতি এবং তদনভ্তর প্রত্যেক শত মংখ্যক 
তন্তখ্বহিত ফলের অ।হতি দান করিতে 

হইবে। অনম্তর পূর্ণাহুতি নিয়া ব্রাহ্মণকে 
দক্ষিণ] ধান কর। কর্তব্য। আচাধ্যকে সুবর্ণ 
এবং একটি ধেনুর শূ্দ্বয় ন্বর্ণমণ্ডিত ও খুব 
সকল রৌপ্যমণ্ডিত করিয়। নানা প্রকার উপ- 
করণের মহিত সেই ধেনুটিকে এবং মহামুল্য 
দ্রব্য কল ও প্রভৃত ধান্ত কিম্বা! তিনি ধাহাতে 
সুষ্ট হন, মেই বন্ড দক্ষিণ! দিবে, আর যে 
পঞ্চ স্বর্ণপ্রতিমায় পূজ| করা হয় সেই প্রিমা- 
কল ও সর্ববিধ উপকরণ দ্রব্যের সহিত 

আচীর্ধ্যকে উৎসর্গ করিবে। উক্তব্রতে ঘ্বৃত ও 



১ 

্রাহ্মবান ভোজয়েৎ সর্পিখিগুযুক্তৈশ্চ পায়টস: 
এতদৃত্রতং সমাধ্যাতং জ্যেষ্টপঞ্চকমুস্তমমূ। 
অনুষ্ঠায় নরে। ভক্ত্য! স।নদর্শনজৎ ফলমূ। 
সমগ্রৎ লভভে বিপ্রাস্তদ! বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭২ 
একাদশী যাত্রমধ্যে নির্বল! সা প্রকীর্ভিত! ॥ ৫৩ 
একাৎ ভাৎ ভক্তিযুক্তা যে যথাবিধি উপাসতে। 
যাবজ্জীবং কৃতাঃ সর্ব একাদস্যো ন সংশয়ঃ 1৮৪ 

ব্রতর।জমিদৎ কৃত! সর্ধব্রতকলং লভে। 

যান্যান্মহীয়তে কামাংস্তাংস্ান্প্রাপ্সোত্যসংশয়মূ 

ইতি উত্কলখণ্ডে দবাত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

খণ্ড ( খড়) যুক্ত পায়স দ্বার বহুল ব্র।হ্ষণ 
ভোজন করানই বিধেয়, জানিবেন। ৬*-৭১ 

বিপ্রগণ! আমি যে জ্যৈষ্টপঞ্চক নামক 
এই উত্তম ব্রতের কথা৷ বলিলাম, মানব ভক্তি 
সহকারে ইহার অনুষ্ঠান করিলেই ভগবানের 
স্লান্দর্শনজন্য পুর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ 
নাই। উক্ত ব্রত-স্ম্বন্ধী় তিথির মধ্যে যে 
একাদশী আছেঃ তাহ! নিম্ল নামে কথিত, 
যে সকল মন্বগণ ভঙ্তিপুর্ণ হৃদয়ে এ নির্মল! 
একাদশী ত যথ।বিধি কার্ধ্যানুষ্ঠঠন করে, তাহা- 

দিগের নিঃসন্দেহ যাবজ্জীবন সমুদয় একাদশীকৃত্য 
সম্পাদন কর! হয়। অধিক কি কহিব, এই 
উৎকৃষ্টুতম ব্রত আচরণ করিলে সমুদয় ব্রতা্গু- 
ষ্ানের ফল লান্ত কর! যায় এবং যেষে বিষয় 
কামন। থাকে, তৎসমস্তই যে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় তাহাতে আজ কিছু মাত্র সংশঃ 
নাই। ৭২--৮৭৫ 

সবাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

উৎকলখণ্ডমৃ। 

ব্রয়স্ত্রিৎশোহ্ধ্যায়ঃ | 
জৈথিনিরবাচ। 

অত উর্ধাং প্রবক্ষামি মহাবেদীমহোত্সবমূ। 
 অজ্ঞানতিমিরান্ধোহুপি যেন ভাম্বৎপদৎ ব্রজেৎ* 
বৈশাখস্তামলে পক্ষে তৃতীয়া পাপনাশিনী। 
স্বয়মাবিষ্কৃতা চৈব প্রাজাপত্যক্ষ সংযুতা !। ২ 
তন্তাং সংকল্লায নৃপতিরাচা ধ্যং বরয়েচ্ছুচিঠ। 
*একধ ত্রীন বাথ তক্ষাণং দৃষ্টকন্দাণমাদরাৎ॥ ৩ 
বৃণুয'দঘবন্যাগায় বস্ত্রালক্করণাদিভিঃ। 
তক্ষ'সাধীৎ বনং গত্বা! সাধুরুক্ষগণাকুলমূ ॥ ৪ 
তম্মধ্যে বহ্নমাধায় মন্ত্ররাজেন মন্ত্রবিহ। 
অক্টোস্তরশতং হত্ব! সম্পাতাজ্যবিমিশ্রিতমৃ। 
আজ্ঞাং তরূণাৎ মূলে তু প্রত্যেকমভিঘারয়েৎ ॥৫ 
দিক্পালেভ্যো বলিং দত্বা ক্ষেত্রপালপশুস্তথ!। 

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ ! যাহা ছারা 
অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যকিও জ্যোতিম্ময় পদপ্রাপ্ত 

হইতে পারে, ইহার পর আমি সেই মহাবেদী- 
মহোৎসবের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
বৈশাখ ম'দের রোহিণীনকত্র-ুক্ত শুরুপক্ষীয় 
যে তৃতীয়া! তাহা সর্ধপাপবিনাশিনী ও স্বপ্ং 
আবিস্কতা। এ দিনে নৃপতি শুচি হইয়। 
সংকল্পপুর্ণক আচার্ধ্যবরণাস্তে কাধ্য করণে 
সুদক্ষর্নূপে অবিজ্ঞাত তিন জন্ বা এক জন 
স্ত্রধরকে অরণাযাগার্থ সাঙ্গরে বস্ত্রালঙ্কারাদি 
দ্বারা বরণ করিবে। ১--৪ 

অনন্তর মন্ত্রবিৎ মেই নৃপতি সেই হৃত্রধরের 
সহিত যে স্থানে উত্তম বৃক্ষ আছে, এমত বনে 
গমনপূর্ধ্বক দেই বনমধ্যে সুপ্রশস্ত মন্ত্র পাঠ 
দ্বারা বহিস্থাপনাস্তে ঘৃতধারাসমদ্বিত অষ্টোততর 
শত আহুতি প্রদান করিয়! প্রত্যেক তরুমুলে 
ঘৃতধার! পাতিত করিবে। তং্পরে ধিকৃপাল- 
গণকে বথোক্ত বলি ও ক্ষেত্রপালছিগকে পশুবলি 

ঈসর্ব্বপাপরজঃ সন্ধযঃ পুজ্যত্বাৎ সর্বাদৈষতৈ। 
গুরিচাধ্যপি সা যাত্রা ব্রহ্মতেজোহবপ্তঠনাৎ॥ 

কচিৎপুস্তকে ইত্যধিকঃ পাঠঃ। 



ত্রয়জ্িংশোহধ্যায়ঃ | 

বনম্পতয়ে জুহপাৎ জ্ীরে।ননশতাহতিম। ৬ 
ওভঃ পরশ্মাঙগীয় বুক্মূলেযু দিক্ষু বৈ। 
আজ্সংস্কত-দেশেযু আচাধে) মন্ত্রমুচ্চরনূ॥ « 

কিঞিৎকিকিচ্ছেপয়েছৈ চিন্তয়ন্ গরড়ধ্বজম্ ॥ ৮ 
নদত্হ তুর্ধাঘোষেযু গীতম্গলবাদিষু। 
নিযোজ্য বর্ধাকিৎ ভত্র আঁচার্যাঃ শ্বগৃহৎ ব্রজেৎ ॥ 
অথবা স্থানলব্ধানি দারূণি রথকম্ম্রণি। 
উদ্তসংগ্কারবিধিন! সংস্কর্ধ/াৎ কল্পিতেহুনলে ॥ 
আরভেত রখং কৃত বিদ্বরাজমহোৎ্মবমূ ॥ ১১ 

যোড়শারৈঃ যোড়শভিশ্চক্রিলৌহময়ৈরঘটেঃ 
যুকং বিষে রং কুর্ধ।।ৎ দৃঢ়াক্ষৎ দৃঢ়কুবরমূ ॥১২ 
বিচিত্রঘটনাকাষ্ট পুত্তলীপরিবেষ্টিতমূ। 
মধ্যে বেদী সমুদ্ভায়ি-চারমণ্ডলরাজিতমূ ॥ ১৩ 
চতুস্তোরণসংযুক্তৎ চতুর্ধারহশোভনমূ ' 

প্রদানপুর্বক বনম্পতির প্রীত্যর্থ শত- 
সংখাক দু্ধীন্নাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর 
আচার্য মনে মনে ভঙগবান্ গরুড়ধ্বজকে 
চিন্তা করত কুঠার লইয়া যথোক্ত মন্ত্র পাঠ 
করিতে করিতে প্রত্যেক দিকে দ্ৃতধারাসংস্কৃত 
বৃক্ষ-মূলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ ছেদন 
করিবেন। এ সময়ে তথায় মঙ্গল সীত-সমবিত 
তু্ধ্যধ্বনি করাইতে হইবে। পরে আচাধ্য 
হাত্রধরকে ছেদনকার্ধে নিযুক্ত করিয়া শ্বগহ 
প্রতিগমন করিবেন। ৫.৯ 

অধবা রথগঠনোপণখাগী কাঠ সকল যদি 
স্থানেই লব্ধ হয়, তাহা হইলে যখোক্ত 
সংস্কার বিধান/নুসারে অথিস্থাপনপুর্বক তাহাতে 
কাষ্ঠের সংস্কার করিয়! লইবে। ১০ 

অগ্রে বিদ্ব-বিনাশার্থ বিস্বরাজ গণপতির 
উৎদব করিয়া! পরে রখগঠন আরব্ধ করাইবে। 
ভগবান জগম্নাধদেবের রথের লৌহম্র সুদৃঢ় 
যোড়শ চক্র, ষোড়শ অরকাষ্ঠ এবং অক্ষ ও 
কৃষর অতি দৃঢ় কর! কর্তব্য। ১১১২ 

উহার চতু্দিকে বিচিত্রভাবে গঠিত কাষ্ঠ- 
পুত্তলিক।“সমুহ ও মধাস্থলে বেদী করিতে হইবে 
এবং এ বেদী সমুন্নত অথচ বিচিত্র মণ্ডল দ্বারা 
হশোভিত করিবে; উহার চহুঃসতখ্যক সুন্দর 

১৯৩ 

নান! বিচিত্রধহলং হেমপটবিরাঞ্জিতমূ ॥ ১৪ 
্বাবিংশতিকরোদ্ায়ৎ পতাকাভিরলন্কৃতমূ। .. 
গরুড়ঞ্চ ধ্বজং কুর্ঘ/ৎ রক্নন্দননির্থিতমূ। 
দীর্ঘনাসং পীনদেহৎ কুগাঞ্জ।ভ্যাৎ বিভূষিতমূ॥ 
চকুপ্র্ইভূজগৎ সর্ধালগ্কার ভূষিতমৃ। 
বিতত্য পক্ষতী ব্যোমি উডডয়স্তমিবোদিতমৃ। 
দৈত্যণানবলজ্যন্ত বলদর্পাবনাশনমৃ॥ ১৭ 
সর্ববাসৎ তন্ত কনকৈরাচ্ছ'দয পরিশোভয়েৎ। 
রথমেবৎ হরেঃ কুর্য্যা শ্বাসনৎ হৃপরিস্কৃতমূ ॥১৮ 
চতুর্দশরধানৈস্ত রথ কুরধ্যাু সীরিণঃ 
চক্রেঘ1দশভিঃ কুর্ধ্যাৎ সথভঙ্জরায়। রখোতম্মূ।১৯ 
সপ্তচ্ছদময়ং কু্য।ৎ সীরিণে। লাঙলধবজ । 
দেব্যাঃ পদ্ধ্বজৎ কুর্যযাৎ পদ্াকাষবিনির্বিতমূ। 

| তোরণ ও চতুঃসংখ্যক মনোহর ঘার থাকিবে 
এবং উহাকে নানাপ্রকার কারুকার্ধো বিভুষিত 
ও হেম্পটে বিমণ্ডিত করিতে হইবে। 
উহাকে উচ্চে ছাবিংশতি হস্ত-পদ্সিমিত ও 
পতাকামালায় অলঙ্কৃত করিবে এবং উহার 
রক্তচন্দন-কাষ্ঠটনির্দিত গরুড়ধ্বজ কস 
হইবে। ১৩--১৫ 

উক্ত গরুড়ের দেহ স্ুল ও নাগিকা দীর্ঘ, 
কর্ণ কুগুলবিভুষিত ও জর্বাহগ নানাবিধ 
অলঙ্কারে অলঙ্কুত করিতে হইবে এবং চঝুপুটে 
একটি সর্গ থাকিবে। ১৬ 

উহার পক্ষদয় এপ ভাবে গঠিত হইবে 
যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন পক্ষ বিস্তার 
করিয়! গগনাঞ্গণে উডভীন হইতেছে । দৈড- 
দ্বানবগণের বল-দর্পহারী উ গরূড়ের সর্বশরীর 
সুবর্ণ ঘ্বার। মণ্ডিত করিয়। সুশোভিত করিবে । 
ভগবান্ হরির এইরূপ রথ করা কর্তব্য এবং 
উহ যেন হুন্দররূপে পরিষ্কৃত ও অভ্যন্তরে 
ভগবানের অবস্থানোপযুক্ত সুন্দর আসনে 
সুসত্জিত হয়। ১৭১৮ 

এইরূপ বলরামের চতুর্দাশচক্রে ও ভুভদা* 
দেবীর ছাদশচক্রযুক্ত রখ করিবে এবং বল- 
দেবের সপ্তচ্হদময় লাঙলধ্ধঞজ। ৪ হুঙ্্রার 
পদ্যকা১-বিনিম্দিত পদ্রধ্বধ কাদতে হইবে। 



১৯৪ 

হিরচধ্য রখান্ রাজ? প্রতিষ্টাং পুর্বরষচ্চরেৎ /২০ 
যথামন্ত্রং যথাশাস্্রৎ বিদেদূত্রাহ্মণেযু চ। 
্রা্মণ! জগদীশন্ত জঙ্গমাত্তনব: স্মৃতাঃ ॥২১ 
ইং হুক্ষটিতং চক্রিত্রয়ং নেবত্রয়ন্ত বৈ। 
আধাঢস্ক সিতে পক্ষে দিনে বিষেশঃ শুভপ্রদে ॥ 
প্রতিষ্ঠাপ্য সমৃদ্ধেন বিধিনা পুর্বববন্ধিজাঃ 
রঙ্গণীয়ং তথ! তত্র নারোহেৎ কশ্চনাশুভঃ। 
পঙ্গী বা মানুষে বাপি মার্জারনকুলাঘরঃ ॥ ২৩ 
ভতে| দিনত্রয়াদর্ধ্বাক্ রথানামুজরে কৃতে। 
মণ্ডপে উৎসবাজৎ বৈ প্রকুরধ্যা্ুবার্পণম্ ॥২৪ 
অদ্ভুতেবখ জাতেযু শান্তিৎ কুর্ধ্যাৎ পুরোিতাম্ । 
রথা হুসংস্কৃতা কার্ধা মহাবেদীৎ যয়া ব্রজেৎ। 
পার্বয়োর্মগুলৎ কুরধ্যাৎ পথি গুন্মার্দিভিঃ ফলৈঃ ॥ 
সুমনভ্তবকৈর্মাল্যেহুকুলৈশ্চামরৈস্তথ। 

নৃপতি এইরূপ রথত্রয় নির্মাণ করাইয়া পূর্ব 
মন্ত্র ও বিধানানুগারে প্রতিষ্ঠ। করিষেন। উক্ত 
সমুদক্প কার্ধ্যেই ব্রাঙ্মণগণের প্রতি রাজার 
বিশ্বাস স্থাপন করা এক্ত কর্তব্য, করণ 
ব্রাহ্মণগণই ভগদীশ্বরের , জঙ্গমন্দেহ বলিয়। 

আছে। ১৯-২১ 

দ্বিজগণ ! আধাঢ়মাসীয় শুরুপক্ষে বিষ 
শ্রীতিপদ গুভদিনে পুর্ব বিধানান্থমারে মহা 
সমায়োহে উক্ত দেবত্রয়ের উল্লিবিত প্রকারে | 
গঠিত রধত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে তদুপরি 
মনুষ্য, পক্ষী, মার্জার বা নকুলাদি কিংবা কোন 
জণ্ডতকর প্রাণী আরোহণ করিতে না পারে, 
এরূপভাবে রক্ষা করিবে। অনন্তর দিনত্রয় 
অতীত হইলে পর উক্ত রখত্রয়ের উত্তরে 
পূর্ধ্নির্দিত মণ্ডপমধ্যে রখযাত্রারূপ মহোঁং- 
সবের অঙ্গকার্ধ্য অ্চুরার্পণ করিবে। তৎপরে 
বদি আধিদৈবিকাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা 
হইলে পূর্ববোজ্জ প্রকার শান্তি করা কর্তব্য 
২২--২৫ 

ভগবান্ রথারোহণে যে পথে মহাবেদীতে 
গমন করিবেন, “মই পথের উত্ধমরূপ সংস্কার 
করিবে এবং র্ পথের উভয় পার্থে সকল 
তযন্বাদি, পু্স্তবক, মাল্য, ঢুকুল ও 

উৎকলখণ্ডষ্। 

যথা হুপু্পিতারণ্যরাজী তত্র বিরাজতে ॥ ২৭ 
ভূমিঃ সম! চ কুরধ্যাতৈ মিপ্পক্কা! হুখচারিণী। 
নির্মল! চ সুগন্ধা চ মৃহ্রাবর্তিতোৎকরা॥ ২৮ 
ধূপপাত্রাণ্যচপদৎ দিশাৎ মোদকয়াণি চ। 
চন্দনাসঃপরিক্ষেপযস্ত্রোপাতোতকরাস্তথ। ॥ ২৯ 
বুনি খতুপুপ্পাণি পুপ্পবৃষ্ট্যর্থমেব চ। 
নটনর্ভকমুখ্য্চ গায়মা বহবস্তথা ॥ ৩০ 
বেস্ঠা যৌবনদর্পাট্যা রূপালস্কারভূষিতা:। 
মৃদঙ্গাঃ পণবাশ্চৈব ভেরীচকাদয়স্তথ! ॥ ৩১ 
বহবো৷ বুধা তত্র পতাকাশ্চিত্রিতান্তরাঃ। 
ধ্বজাশ্চ বহবন্তত্ত স্বর্ণরাজতনির্মিতাঃ 8৩২ 

চামরাদি ছারা শুমজ্জিত মণ্ডল ( বিশ্র'মার্থ 
আমন বিশেষ) এরূপ ভাষে রচলা করিতে 
হইবে যেন দেখিলেই বোধ হয়, তথায় 
পুস্পিত অরণ্রাজী বিরাজ করিতেছে। 
(যাহাতে রথ অনাগ়াদে যাইতে পারে, 
তজ্জন্ত ) মার্গভূমি সুন্দররূপে গলমতল করিবে 
এবং পক্কবিহীন কক্বরা শুন্য, নিম্মল, সদৃগন্ধ- 
যুক্ত ও এরূপ কোমল মৃত্তিকামর়ী হইবে 
| ধন সকলেই তহুপরি খে বিচরণ করিতে 
পারে । ২৬--"২৮ 

&ঁ মার্গের প্রতিপদক্ষেপস্থানেই যাহাতে 
চতুর্দিক আমোদিত হয়, এরূপ সুগন্ধি ভ্রব্যপূর্ণ 
পাত্র সকল এবং যে যঙ্ত্র ছার। চন্দনমিশ্রিত 

জল ইতস্তত; সঞ্চালিত হয়, এরূপ হস্ত্রনিচয় 
স্থাপন করিতে হইবে। ২৯ 

জগমাধদদেবের রখগমনকালে পুষ্পবৃষ্ঠ 
করিবার জন্ত স্থানে স্থানে সেই খতুসন্ূত 
পুগ্পসমূহ থাকিবে এবং ব্ছসংখ্যক গায়ক 
ও নর্ভকগণ তৎকালে নৃত্যগীতার্দি করিতে 
আরম্ভ করিবে। ৩০ 

সর্বালঙ্কারভূষতা অসামান্তরপলাবণ্য- 
ব্তী ও যৌব্নগর্ধবা্থিত। বেশ্যা সকল দগ্াত্নমানা 
থাকিবে এবং মৃদ, পণব, ভেরী, ক প্রসূতি 
বাদ্যযন্ত্র বাদ্দিত হইবে। ৩১ 

বছ প্রকারে চিত্রবিচিত্রিত বহুস্থখ্যক 
পতাকা উতডীন হইতে ধাকিবে এবং স্বর্ণ ৪ 



এয়স্ত্িংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৯৫ 

বৈজয়ন্ত্যো বহুবিধ! ভূমিগা বাহগাস্তথ| | অবতারঃ কৃতে হোষ লোকানুগ্রহকাম্যয়। 
হস্তিনশ্চ হয়াশ্চৈব নুগকনদধা হ্বলদ্কৃতাঃ॥ ৩৩. দেহি ভগবন্ শ্রীত্য! চরণং স্ভন্ত ভূতলে ॥ ৩৯ 
ই্থৎ সম্ভুতসন্তারঃ ক্ষিতিপালঃ শুচিত্রতঃ। ততঃ কপুরচূ্দৈশ্চ হুমনোভিরবাকিরেৎ। 
মুদ্ধা পরময়া ভক্ত যুতঃ কুতধ্যাঙ্মহোত্নবমূ ॥ ৩৪ পথি শাকুনহৃক্তানি প্রপঠভি দবিজাতয়ঃ8 ৪০ 
আষাঢম্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয়! পুষ্যসংযুতা। | কেচিমঙ্গলগাথাশ্চ কেচিজ্জয জয়েতি চ। 
অরুপোদয়বেলায়াং তক্তাৎ দেবং প্রপুদয়ে।৩৫ জিতং ত ইতি মন্ত্র, বৈ কেচিহুচৈর্জপত্তি চ8 
্রাহ্মণৈর্বৈষবৈঃ সার্ধাৎ যতিভিশ্চ তপব্ষিভিঃ হৃতমাগধমূখ্যাশ্চ কীর্তি পুণ্যাৎ মুদ্রা জগ 1৪২, 
বিজ্ঞাপরেদ্দেবদেবং যাত্রায়ৈ সংস্কৃতাঙ্জলিঃ।,  স্বব্ণদগুপ্রকীর্ণানাং শ্রেণিঞোভর়পার্খয়োঃ। 
ইন্্হায়ৎ ক্ষিতিপতিৎ যথাজ্ঞ! সা কৃতা পুরা" লীলয়ান্দোলয়স্তি স্ম রণৎকন্কণমণ্জুলমূ & ৪৩ 
বিজয়ন্য রথেনাথ গুগডচামণ্ডপৎ প্রতি ॥৩৭  ন্র্ণপাত্রপরিক্ষিণত.কষাগুরুহধূপিতে। 
তবাপাঙ্গবিলোকো নঃ প্রপুনাতু দিশে! দশ । | সুরভীকৃতসর্বাশ।-মুখে ব্যোমাঙ্গণে তথা ॥ ৪৪ 
নিঃশ্রেয়সপ্ৎ যাস্ত স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৩৮  চর্চরীবার্বরীবেণুংবীণামধুরিকাদয়ঃ। 
- াাাা্া্্্্ল্্্ ! শবায়ভ্তে জুমধুরৎ গোবিন্মবিজগায় বৈ ॥ ৪৫ 
রজতনির্মিত বহুল ধ্বজবণ্ড সমুদ্িত হইবে।: 

বিশেষ ) ভুমিতলে ও মাতগার্দি ঝাহনোপরি : হেদেব! আপনি সকল লোকের প্রতি 
সংস্থাপিত হইবে এবং বহুল মাতঙ্গ ও | অনুঞ্জহ বাসনাতেই এইরূপ অবভারমূর্তি 
তুরজগণকেও হুন্দররূপে সহিত ও অলন্কৃত | পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব হে ভগবনৃ! 
করিয়। রাখিবে। ৩২। ৩৩ ূ আপনি প্রন হইয়া ভূতলে পার্দবিক্ষেপ 

নৃপতি, নিয়মাবলম্বমপুর্ধক পবিভ্রভাবে করত আগমন করুন। ৩৯ 
থাকিয়া এইরূপ মহালমারোহে পরম ভক্তি- 1 অনস্তর ভগবানকে লইয়া যাইবার কালে 
সহকারে এবং সানন্দচিত্তে ভগবানের রথ- ' পথিমধ্যে দ্বিজাতিগণ, শাকুন-হৃক্তনিচয় পাঠ 
যাঞ্জারপ মহোৎসব সমাধা করিবেন। ৩৪. : করিতে থাকিবে এবং তদীয় অঙ্গে কর্ণ 

মুনিগণ! আধাঢ়মাসের শুরুপক্ষীয় পুষ্যা" ! ও কুহুমনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ত করিবে ॥৪০ 
নকষত্যুক্ত ছ্বিতীয়াতে অরুপৌদয়কালে জগনাথ- ! তঙকালে কেহ কেহ মঙ্গলগাথ। পাঠ, কেহ 
দেবকে সম্যক্রূপে অগ্রে অর্চন! করিবে । ৩৫ 1 কেহ “জয় জয়” ইত্যাদি ধ্বনি এবং কেহ কেহ 

পরে, ব্রাহ্মণ, বৈষব, যতি ও তপস্ষিগণের , “জিতৎ তে” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈম্যরে উচ্চারণ 
সহিত কৃতাঞজলি হইয়া রথযাত্রার নিমিত্ত | করিতে থাকিবে। প্রসিম্ধতম সু্ত-মাগধগণ 
দেবদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থন। করিবে, ৷ সানন্দে ভগবানের পুণ্যকীর্তি গান এবং বহু 
হেপ্রভো! আপনি পুরাকালে ভূপতি ইন্্র- ! সংখ্যক লোক দ্ভগবানের উভয় পারে স্বর্ণনির্িত 
ছায়ের প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, ৰ দ্বগুশ্রেনী উত্তোলনপুর্বক নিজ নিজ কর-তুষণ 
আমি তাদস্ুরূপ কার্ট করিতেই উদ্দাত; কঙ্কণপমূহের হুমধুর নিনাদসহকৃত্ত মৃহ্ভাবে 
হইয়াছি, অতএব হে নাথ! আপনার জয় | আন্দোলন করিতে আর্ত করিবে। ৪১৪৩ 
হউক, আপনি রথারোহণে গুপ্তিচামগুপে | রী সময়ে সমুদয় দিস্মগুল ও আকাশমগ্ডল 
যাত্রা করুন । ৩৬৩৭ ্ব্ণপাত্রস্থ কৃষ্ণাগুরুগন্ধে আমোদিত করিবে 

ভবদীয় ্কপাপাঙ্গবিলোকনে আমাদিগের এবং ভগবান গোবিজৌ -বিজয়ার্থ চট্রী, 
দশদিক পবিত্র হউক এবং ভরাচর সকলেই বর্বরী, বেণু, বীণা! ও সনু প্রভৃতি বাদ্যের 
কল্যাণময় মোঞ্ষপদ লাভ করুক । ৩৮ সুমধুর শব্ধ হইতে থাককিছে৫৪। ৪৫ 



৯৯৬ 

এবং প্রবৃ্তে সময়ে কৃষ্ণং রামপুরঃসরমূ। 
নয়স্তি বিপ্র1 ভদ্রাঞচ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশস্তথা ॥ ৪৬ 
ছত্রমালাঃ সমুচিতা মুক্তাশ্রক্ চীনতোরণাঃ। 
রতুধ্বজ| হেমদণ্ড! পার্য়োমুরবৈরিণঃ ॥ ৪৭ 
রাজা চতুর্বিধ। বর্ণ! অন্তে যে চ পৃথগ্জনাঃ। 
দীন! মহাস্তশ্চ তদ্ব৷ সমানাস্তত্র ভান্তি,বৈ॥ ৪৮ 
সলীলচরণন্তা সৎ তুলিকাত্তরণেষু তান্। 
বাসয়স্তঃ কচিত শ্রাস্ত। দ্েবাংভ্তে রথম্যযুঃ ॥৪৯ 
মহোৎ্মবং সমাসাদ্ায গীতমঙ্গলমেব চ। 
করে কৃত জগন্নাথং ভ্রামযিত্ব। রধোত্তমমূ। 
রামং কৃষৎ ুভদ্রাঞ্ক রথমধ্যে নিবেশয়েৎ ॥ ৫০ 
চারচজ্জাতপাঁট্যেন মণ্ডপেন বিরাজিতে। 
কি্কিণীমালিকাভিশ্চ ম'ল্যচামরভূষিতে। 

৯ পাপ পাপা সপ পাপন পাপ পপ পাস সাসপ ০ পি শি 

এইরূপ মহা-মমারোহুময় সময়ে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণ সমবেত হইয়া অগ্রে বলরাম 
পরে হুভদ্র)ও তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই- 
র্ূপক্রমে তাহাদিগকে রথলন্লিধানে লইয়া- 
ধাইতে থাকিবে। তৎকালে ভগবান্ মুরারির 
উভয় পার্ে যাহার্দিগের অগ্রভাগ রত্বখচিত 
দণ্ড সকল দ্বর্ণ নির্মিত এবং চীনদেশীয় আবরণ 
বস্ত্র প্রান্তভাগ মুক্তাদামে বিভূষিত, এববিম্বধ 
ছত্র সকল ধারণ করিবে । ৪৫---৪৭ 

এ সময়ে তথায় কি রাজা, কি ব্রাহ্মণাদি 
টতুর্ববর্, কি অপর নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং 
কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই সমান বলিয়া 
বোধ হয়। ৪৮ 

সেই দ্বেহত্রয়কে বহনকালে কোন সময়ে 
ধাহকগণ শ্রাপ্ত হইলে অতি ধীরভাবে পাদ-| 
বিক্ষেপকরত তুগপুর্ণ আস্তরণোপরি দেবত্রয়কে 
রক্ষা করিয়া শ্রমাবসানে পুনরায় পুর্ব্ষ প্রকারে 
ব্নথাভিমুখে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ৪৯ 

অনস্ভর রখসমিধানে গমনাস্তে মহোৎসব 
ও মন্রলসঙগীত করাইতে আরম করিয়! 
জগন্নাথদেবকে হস্তে ধারপ করত রথ প্রদক্ষিণ. 
পুর্বক মনোহর চন্দ্রীতপশোভিত মণ্ডপ 
কিছ্বিনী-মালা, মাজা ও চামর সারা বিরাঁজিত 
এবং অভ্যন্তরে খ্রারবং কৃষণগ্জরু প্রভৃতি 
গজধ্য-সভূত ধুপগঠ 

উৎ্কলখগুয্। 

সসারকৃষণগুরুজধুপপুরিতগর্তকে ॥ ৫১ 
ততভ্তান্ বাগরিত্বা তু তুলিকানু হুরোসমানূ। 

5৫২ 

পুজয়েছুপচারৈস্তৈঃ সমৃদ্ধৈ6তকিভাবিতৈঃ॥ ৫৩ 
নাতঃ পরতরৎ বিষ্ণোর্ধাত্রাস্তরমবেক্ষ্যতে । 
ত্র স্বয়ং ত্রিলোকেশঃ ভন্দনেন কুতুহলাৎ। 
মানয়ন্ পুর্বমাজ্ঞাৎ তাং বর্ধে বর্ধে ব্রজেদসৌ ॥ 
রস্থিতং ব্র্তস্তৎ তং মহাবেদীমহোত্সবে। 
যে থশ্ঠান্তি মুদ। তক্তযা বাসান্তেষাৎ হরেঃপদে ॥ 
সত্য সত্যৎ পুনঃ সত্য প্রতিজানে দ্বিজোত্তমাঃ 
নাতঃ শ্রেযঃপ্রদো! বিষেোরুখসবঃ শাস্ত্রদন্্ভঃ। 
যথা রখবিহারোহয়ং মহাবেদীমহোৎ্সবঃ ॥ ৫৬ 
যত্রাগত্য দিবোদেবাঃ স্বর্গং যাস্ভাধিকারিণঃ। 
কিং বচমি তন্ত মাহাত্মুৎ্সবন্ত মুরঘিষঃ॥ ৫৭ 

রণ বলরাম ও সুভদ্রার্দেবীকে প্রবেশিত 
করিষে। ৪৮-৮৫১ 

অনস্তর সেই সুরব্রত্রয়কে তুলপুর্ণ শখ্যার 
উপর অবস্থাপিত করিয়া ভক্তি-মহকারে বস্তা 
লঙ্কার ও মাল্য ছারা যথাবিধি বিভূষিত করবে 
এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে পুর্ব্বোক্ত উপচারসমূহ 
দ্বারা পুজা করিবে। মুনিগন ! ভগবান বিচুর 
ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর যাত্রান্তর দৃষ্ট হয় না; 
কারণ, উহাতে নব, ভ্রিলোকেশ্বর ভগবান্ হরি 
স্বীয় পুর্ববাদেশের সম্মান রক্ষার্থ প্রতিবর্ধে 
রথারোহণ করত গুগ্ডচা-মগ্ডপে পরম কুতুহলে 
গমন করিয়া থাকেন। ৫২--৫৪ 

উক্ত মহাবেদী-মহোৎসবকালে যাহারা 
সানন্দহাদয়ে ভক্তিভাবে ভগ্গবানূকে রথারোহণে 
গমন করিতে দেখে, তাহাদিগের লিঃসনোহ 
বৈকুষ্ঠে বাস হয়। ৫৫ 

হে ছ্বিজোত্তমগণ! আমি ত্রিসত্য করত 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছছি, মহাবেদী-মহোত্সব 
এই রথবিহার যেমন শ্রেরদ্বর ইহাপেক্ষা 
অধিক শ্রেযস্কর বিষুৎসব আর কোন শাস্ত্রেই 
দৃষ্ট হয় না। ৫৬ 

মুনিগণ! ভগবান্ মুক্লারির লেই উ্দব, 
আমোদ্দিত রখমধ্যে। মাহাত্ম্য আর অধিক কি কহিব) দেবগণ স্বর্গ 



ত্রয়জিৎশোগ্ধ্যায়; । ১০৭ 

যস্ত সংকীর্তনাৎ পাপং নস্টেজনশতোদ্ভবমূ॥৫৮ অনুগচ্ছস্তি কৃষ্ণৎ যে যা! কৌতৃহলার্গপি। 
মহাবেদীং ব্রজন্তং তং রধস্থং পুরুষোক্তমমূ। 
বলভন্্ৎ নুত্তডা্চ জন্মকোটিশতোত্তবমূ ॥ 

অনুবজস্তি নিত্যং তান্ দেবাঃ শত্রুপুরোগমাঃ ॥ 
পশ্ঠন্তি যে রথে যাভং দারুত্রক্গমনাতনাম্ ৷ 

ষ্রা পাপ নাশয়তি নাত্র কাধ! বিচারণা ॥ ৫৯ | পদে পদ্েহস্বমেধন্ত ফলং তেষাং প্রকীর্ভিতম 1৬৫ 
রথচ্ছা ়াৎ সমাক্রম) রদ্ধহত্যাৎ ব্যপোহতি। 
তদ্রেণুসংসক্তবপুস্ষিবিধাং পাপসংহতিমূ । 
নাশয়েছ, দব্গগঙ্ায়াং ল্ানজৎ ফলমাপুয়াৎ | ৬$ 
ঘনানুবৃষ্টিষে!গেন রথার্গে তু পঙ্থিলে। 
দিব্দৃষ্ট্য। ৮ কৃঙ্ঃন্ত সমস্তমপহারিণি ॥ ৬১ * 
তত্র যে প্রণিপাতাংস্য কুর্ধ্বতে বৈষ্বোত্তমাঃ। 
অনাদিব্যটপদ্ধংস্তে হত্বা মোক্ষমবাগুযুঃ॥ ৬২ 
গ্বাং কোটি প্রদানস্ত কন্ঠানামযুতম্ত চ। 

বেদৈ? স্যবস্তি বেদানাৎ ক্ত।রো মোক্ষদায়িনমূ। 
ইতিহাসপুরাণ।দোঃ স্তোব্রৈর্বাপি স্বয়ংকৃতৈঃ ॥৬৬ 
ত্যবস্তি পুণগ্ুরীকাক্ষং যে বৈ ব্গিতকলুষাঃ 
বৈষ্বং ঘোগমাস্থায় মোদজ্ে ন।রদার্দিভিঃ 1 ৬৭ 
কু্বস্তি বাসদেবাগ্রে জয়শব্েন বা স্ততিমৃ। 
তে বৈ জয়স্তি পাপানি ত্রিবিধানি ন সংশয়ঃ ॥৬৮ 
লয়তালানভিজ্ঞোহপি শী তমাধুধ্যবর্জর্জ তং। 

নর্ভনৎ কুরুতে বাপি গায়ত্বথ নরোভম্;। 
ঝাজি মেধলহস্রন্ত ধলং প্রাপ্োত্যসংশয়মূ ॥ ৬৩ ৰ বৈষবোভমসংসর্গাৎ মুক্তিৎ প্রাপ্ত দংশয়মূ॥ 

হইতে গর উত্সবে আসিয়াই স্বর্বসের অধি- 1 
কারী হন, এবং ভাহাতেই পুনরায় স্বর্গে গমন | 
করিতে পারেন। ওঁ উত্সবের নাম-সংকীর্তন 
করিলেও শতজন্মের পাতক নষ্ট হইয়। থাকে। 
মহাবেদীতে গমন-কালে রথস্থ পুরুষোসত্তম, 
বলদেব ও ভুভদ্রাকে দর্শন করিয়া মানব যে, 
কোটিশত জকন্মার্ডর্িত পাপরাশিকেও বিনষ্ট 
করিয়! থাকে, তাহাতে আর কিছুমাত্র বিচার 
করিবার নাই। ৫৭---৫৯ 

ভগবানের রখচ্ছায়া স্পর্শ করিলেই ব্রহ্ম- 
হত্য! পাপ বিদুরিত হয় এবং গাত্রে রথরেণু 
সংলগ্ন হইপে ত্রিবিধ পাপপুঞ্জই বিনষ্ট হুইয়। 
থাকে, অধিকস্ত সে, স্বর্গগঙ্গাসলিলে নান 
করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করে। ৬০ 

রথপথ নিবিড় বৃষ্টিপাত পঞ্চিল হইলেও 
ভগবানের দিব্য দৃষ্টিপাত নিবন্ধন ঘে অধিল 
অস্তন্দলাপহারী, তাহাতে আর সংশয় নাই, 
এজন্ত যে সকল বৈষ্ণববরগণ মেই পঙ্ষিল 
পথে মস্তক স্থাপনপুর্কক ভগবান্কে প্রণি- 
পাত করে, ভাহার৷ অল্ীম পাপরাশিকেও 
বিদুরিত করিয়। মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৬১৬২ 

অধিক কি, তাহারা কোটি গো-দান, 
অযুত কন্া-ান এবং. সহ অশ্বমেধ হজ্জের 
যঙ্গ লত করিয়া থাকে সংশয্ন নাই ।৬৩ 

পপি পপ উসপপসপী পা পীস্পীপপপ পাপ পাপ পপ পপ পাপ 

প্রকৃত ভক্তি না থাকিলেও যাহার! কেৰল 
যাত্রা কৌতুক বশতই রথখারট শ্রীকষের অনু- 
গমন 'করে, ইন্দ্রাদিদেবগণ নিয়ত তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া! থাকেন । ৬৪ 

মনীষিগণ বলিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি, দ্বার, 
ময় সনাতন ব্রহ্ধকে রথারোহণে গমন করিতে 

দেখে, তাহাদ্দিগের পদে পর্দে অশ্মেধ যজ্ঞের 
ফল হয়। ৬৫ 

এঁ সময়ে যে সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ 
বৈদ্িকস্তোত্রে মোক্ষদাতা ভগবানের গ্কতিবাদ 
করিয়৷ থাকেন এবং অপর ধে সকল ব্যক্তি, 
ইতিহাসপুরাপাদিতে উক্ত কিংবা খরচিত 
স্তোত্রে ভনবান্ পুগুরীকাক্গকে সব করিতে 
থাকে, সেই সমুদয় ব্যক্তিই নিপ্পাপ হইয়া 
বৈষ্বযোগ লাভ করত নারদাদি মহধিগণের 
সহিত নিত্যানন্দ উপভোগ করে। ৬৬৬৭ 

কিম্বা যাহারা, বান্ুদেবের সম্মুখে কেবল 
জয় জয় শব্দে তাহার স্যতিঝাদ করে, তাহারা 
নিঃসন্দেহে ত্রিবিধ পাপকে জয় করিয়। থাকে ।৬৮ 

যে ব্যক্তি, তাল লয় ও সঙ্গীত মাধুর্ধ্যবিহীন 
হইয়াও জগন্ধাথদেবের নিকটে নৃত্যগীত করিতে 
থাকে, দেই পুণ্যাতব। 3য়, সাধুবৈষদয 
সংসর্গে নিশ্চয়ই মোক্ষপ? জী হা হয়। ৬৯ 



১৯৮ 

নামানি কীর্ভযুমস্ত তেন যাতি সহৈৰ যঃ। 
অন্ুব্রজেৎ তৎ্ফলং বৈ প্রাপ্মোতাত ন সংশয়ঃ 
জয়স্ব কৃষ কৃষ্ণেতি জয় কৃষ্ণেতি যে। বদেখ। 
গুণ্ডিচামণ্ডপং যাস্তং কৃষণৎ ভক্তিসমন্তিতঃ। 
ন মাতৃগর্ভবাসন্ত স চ ছুখমধাপুয়াৎ ॥ ৭১ 
চামরৈর্ব/জনৈঃ পুণ্পস্তবকৈর্নী লচোলকৈ2। 
রখন্তাগ্রে স্থিতে। যে! বৈ বীজয়েৎ পুরুষোস্তমমূ ॥ 
স বীজ্যমানোহপ্দরোভিরন্র্রৈরপশোভিতঃ। 
অনুব্রজতিজ্রিদশৈর্মহেন্্রাসনসংস্থিতঃ ॥ ৭৩ 
ভুনক্তি ভোগ্যানখিলান্ যাবছাহ্তসংপ্রবঘ্ । 

তদন্তে চ ব্রহ্মলোকৎ প্রাপ্য মুক্তিমবাপুয়াৎ॥৭৪ 
কৃষ্ন্ত পুরতো যে বৈ পুষ্পবৃষ্িং প্রকুর্ববতে। 
তে বৈ মনোরথান্ সর্ধান্ প্রাগুবস্তি মনোগতান্ 
সহঅনামভিঃ পুণ্যেঃ পর্ধাটস্তি রথাংশ্চ যে। 

এবং ভগবানের নামকীর্ভন করিতে করিতে 
তাহার সহিত যে, গমন করে, সে যে, সেই 
অনুগমন জন্য পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে 
আর সংশয় নাই। ৭* 

যে মানব, ভগবানের গুগিচা*মগুপে গমন- 
কালে পরম ভক্তি সহকারে পুনঃপুনঃ “জয় 
কৃষ্ণ ! জয় কৃষ্ণ 1” এইরূপ বলিতে থাকে, 
তাহাকে আর জননীর গর্ভবাম"রেশ সহা 
করিতে হয় না। ৭১ 

- যে ব্যাক্তি, ভঙ্গবানের রথাগ্রে অবস্থিতি 
করত চামর ব্যজন, পুষ্পস্তবক বা নীলচোলক 
দ্বারা পুরুষোত্তমকে বীজন করিতে থাকে, 
সে অগ্দরোগণ কর্তৃক বীজ্যমান এবং গন্ধর্ব্ব- 
গণ কর্তৃক হুশোভিত হুইয়। অনুগামী দেব- 
গণের সহিত সুরপুরে গমনপু্বক দেবরাজের 
অধ্ধীসনে উপবিষ্ট হয় এবং তথায় কল্পকাল 
পরধযস্ত বিবিধ ভোগ্য বন্ত সকল উপভোগান্তে 
ব্রদ্দলোক প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়। 
থাকে। ৭২--৮৭৪ 

তগবান্ শ্রীকষ্ণ্রে সন্মুখে ধাহার| পুষ্প 
বর্ষণ করে, সাচার মনোগত সর্ধাতীষ প্রাপ্ত 
হয়। ৭৫ 

ধাহারা। ভগটীনের পিঅ সহজ মাম পাঠ ' 

উতৎকলখগুম্ 

তেযাং প্রদক্ষিণং কৃত্যন্ত্রিদশানতকন্ধনাঃ। 
বস্তি বৈকুঠগৃহে বিসুতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৭৬ 
তম্মিন্ কালে মহাপুণ্যে দ্েবধিপিতৃসেবিতে ॥ ৭৭ 
একং ব্রক্গ ব্রিধাতৃতং মায়য়ানুগতৎ স্ব! ॥ ৭৮ 
সাক্ষান্দারুন্যরূপেণ মহাব্দৌমহোত্মবন্থ। 
রখারূঢঃ কৌতুকবান্ যত্র ধাতি জগৎ্প্রভুঃ । , 
তম্মিনু কালে পৃথিব্যাস্ত চরেৎ তত্র মহোৎসব ॥ 
দেবা অপ্ুযুৎ্সবে তম্মিন্ পুরুহতপুরোগমা;। 
অভভিমানৎ পরিত্যজ্য শ্রেণীভূতা হি পার্খবয়োঃ। 
প্রকুবর্ধতে মহাযাত্রাৎ তৈভতৈদিব্যৈঃ পরিচ্ছদৈঃ॥ 
তেষামগ্রেসরস্তত্র দেবোহুপি প্রপিতামহঃ ॥ ৮১ 
চতুর্দশানাং জগতাং কর্তা যঃ পরমেশ্বরঃ। 
মোহপি তত্র জগন্নাথ রথে যাস্তৎ মহোৎসবে ॥ 

করিতে করিতে তদীয় রথের সহিত গমন 
করিতে থাকে, সুরবৃন্দও অবনতমস্তকে তাহা" 
দিগকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তাহার। পরিণ।মে 

বিষুতুল্য পরাক্রমশালী হইস। বৈকুঠধামে বাস 
করিয়া থাকে। ৭৬৭৭ 

মুনিগণ! দেবধি ও পিহৃগণ-সেবিত মহা 
পুণ্যজনক সেই রথধাত্রাকালেই একমাত্র 
্রহ্মা শ্বীয় মায়া-শক্তিতে ব্রি-মুর্ভিতে ব্রাজ- 
মান হইতে থাকেন। ৭৮ 

জগৎ্প্রভু ভগবান, কৌতুক বশতঃ রখার্ঢু 
হইয়া যে সময়ে মহাবেদী-মহোৎসবে গমন 
করেন, সেইসময়ে পৃথিবীস্থ সেই স্থানে তগ- 
বানের শ্রীত্যর্থে নৃপতির মহোৎসব করা 
কর্তব্য । ৭৯ 

উক্ত উত্মব কালে ইন্দরাদি দেববুন্দও 
আত্মাভিমান পরিত্যাগপুর্বক ঘ্ঘ দ্ব দিব্য 
পরিচ্ছদ পরিধান করত ভগবানের উভয় পারে 
শ্রেনীবদ্ধ হইয়া রথের সঙ্গে সঙ্গে গুণডিচা" 
মণ্ডপে যাত্রা করেন। ৮০ 

যিনি, চতুর্দশ ভূবনের কর্তা ও পরমেশ্বর, 
সেই দেবংদেব ভগবান ব্রক্গাও ব্রন্ধলোক 
হইতে আগমনপুরর্ধক দেবগণের অগ্রবর্তী 
হইস্বা রথারোহপে মহো্সবে গমনালক্ত ভগ- 
বান্ সনাতন জগপ্নাখ দেবকে বৈরদিকত-স্তব, 



্রয়ন্িৎশোহধ্যায়ঃ। 

বর্মলোকাৎ পরাবৃত্য স্তবন্ বেধময়ৈঃ স্তবৈঃ। 
পদে পদে প্রণমতি ভগবস্তং সনাতনমূ ॥ ৮৩ 

যদ্যপ্ঃজনিধেঃ কৃষণরভেদোহস্তি তথাপ্যয়মৃ। 

মহোৎসবন্ত মহিম। যত্র সর্কেহুনূযায্ধিনঃ ॥ ৮৪ 
নাতঃ পরতরো! লোকে মহাবেদী-মহোৎসবাধ। 

সর্বপাপহরো! যোগঃ সর্বতী ফল প্রঃ ॥ ৮৫ 

কৃষ্মুন্দিন্ত যে তত্র দানং দদতি বৈষ্বাঃ। 

যকিকিছবক্ষয়ফলৎ মেরুদানেন সন্মিতমূ ॥ ৮৬, 
তন্তাগ্রে দেবদেবস্ত ব্রজতো! গুগ্ডিচালয়ম্ । 
যকিঞ্চিৎ কুরুতে কণ্ম্ন তততদক্ষয়মনত্ুতে ॥ ৮৭ 
উপায়নানি নানা বৈ ভক্ষ্যভোজ্যানি চৈব হি। 
সমর্পরস্তি দেবার তত্প্রীত্যে বা দ্বিজন্মনে। 
তেষামক্ষরুপুপ্যানি সর্বকামপ্রদানি চ ॥ ৮৮ 
হরেরগ্রেসর। যে বৈ পশ্যস্তস্তনুখান্ুজমূ। 

১৯৯) 

পদে পদ্দে নমস্তশ্চ পদ্বধূলিগুতাঙগকাঃ ॥ ৮৯ 
বিহায় পাপকবচমতেদ্যৎ জন্মকোটিভিঃ। 
ক্ষণাৎ বিমুক্তিপদ্ভাক্ যাতি বিষ্গেঃ পরং পদমূ 
সর্বত্রতুনাং ভীর্থানাং দানানাৎ ফলমণ্ুতে। 
ভগবত্তক্তিভাবানাং নাতঃ পুজ্যতমো মহঃ॥ ৯১ 
এবং স ভগবান্ কৃষ্ণ হুভদ্রারামসংযুতঃ॥ 
রঙ স্তন্দনপৃষ্ঠস্থে। দ্যোতয়ংশ্চ দিশে দশ ॥৯২ 
জীমদ্গে প্্টেন মরুতা সর্র্বদেহিনামূ 
পাপানি নাশয়ন্ ্ীমান্ দয়ালুর্ভক্তভাবনঃ ॥ ৯৩ 
অজ্ঞানামপ্যবিশ্বাসভাজাং বিশ্বাসহেতবে। 

নিসরগসুক্তিদোহপ্যেষ যাত্রারস্তান্ করোতি বৈ॥ 
ব্রজন্ সমৃদ্ধ! দেবানাং মণ্ভানাঞ বিশেষতঃ । 
| স্ধ্যে ললাটন্তপতি মধ্যাচ্ছে মার্গমধ্যতঃ॥ 

তদীয় মুখপঞ্কজ অবলোকন করত প্রণাম করিতে 
করিতে রখপথের পক্ক-ধুলিতে পরিগুতাগ 

নিচ ত্বার৷ স্তব করিতে করিতে প্রতিপদ- : হয়, তাহারা, কোটি কোটি জন্মেও চুশ্ছেদ্য 
ক্ষেপেই প্রণাম করিতে থাকে। ৮১--৮৩ 

যৃদ্যপি কৃষ্ণের সহিত কমলযোনির প্রভে্ণ 
নাই, তথাপি, যে মহোৎসবে সর্ব প্রাণীই 
ভগবানের অনুগামী হয়, সেই মহোৎসবেরই 
এরূপ মহিমা জানিবেন। ৮৪ 

বস্ততঃ,) জগতে মহাবেদী-মহোৎসব 

অপেক্ষা সর্ববপাপ-বিনাশন, সর্বতীর্থ-ফলপ্রদ ূ 
উৎ্কৃষ্টঙম শুভযোগ আর নাই । ৮৫ 

এ সময়ে যে সকল বিষ্ুভক্ত মানব, বিষ্ণু 
উদ্দেশে কোন বন্ধ দান করে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ 
হইলেও মেকুত্বানের তুল্য অক্ষয়-কলজনক 
হইয়া থাকে। ৮৬ 

ফলে, গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন-সময়ে দেবদেব 
জগমাথদেবের নিকটে যাহ! কিছু সংকা্য 
অনুষ্ঠিত হয়, তৎসম্তই অক্ষয়পুণ্য প্রদান 
করে। ৮৭ 

যে সকল মানব এ সময়ে নানা প্রকার 
উপটোৌকন দ্রব্য এবং বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোঙ্য 
জগম্নাথদেবকে কিংবা! তাহার প্রীত্যর্থে কোন 
্রাহ্মণকে সমর্পণ করে, তাহাদিগের অক্ষয়পুণ্য 
ও সর্বপ্রকার অভীষ্ট দিদ্ধি হইয়া থাকে 1৮৮, 

যাহারা হরির অগ্রসর হইয়া পদে পদে 

পাপ-কবচ উদ্মোচন-পুর্ঘক সব্ধ প্রকার 
যজ্ঞানুষ্টান, সর্ব্বতীর্থে নান, ও সর্ধবিধ দানের 
ফল লাভ করে এবং অত্যক্স কালের মধ্যেই 
মোক্ষ পদের অধিকারী হইয়! বিষ পরম পণ্দ 
প্রাপ্ত হয়; এই জন্তই বলিতেছি যে, ভগঘৃ- 
ভক্তদিগের বুথশ্যাত্রা অপেক্ষ। পুজতম উৎসব 
আর নাই। ৮৯--৯১ 

জরীমান ভক্তবৎল কৃপাময্স ভগবান কৃষ্ণ 
এইরূপে বলরাম ও মুভদ্রার সহিত দশদ্দিক্ 
উদৃভামিত করত রথারোহণে গমন করিতে 
করিতে স্বীয় শ্রীমদ্গের সমীরণ-সংস্পর্শে 
মমুদ্্ঘম দেহিগণের পাপপুঞ্জ বিদুরিত করিয়। 
ধাকেন। ৯২৯৩ 

ভগবান্ কৃষ্ণ স্বভাবপিদধ মুক্তিপ্রদ্দ হইলেও 
অজ্ঞ এবং বিশ্বাসবিহীন জীবগণের বিশ্বা- 
সোৎ্পাধনার্থ ই রথধাভ্রাদি লীলা করিতে. 
ছেন। ৯৪ 

মুনিগণ! ভগবান এইরপেমহাসমারোহে 
রধারোহণে যাইতে যাইতে মর্ধ[হ্ত কালে যে 
সময়ে হুর্ঘাদেষ দেবগণের, দিশিষতঃ মানব- 
গণের ললাট-দেশ সন্তপ্ত করিতে থাকেন এবং 
তজাহ রখরঙ্ুআকার্ধণকারী/ জনগণ নিতান্ত 



২৩৩ 

শ্রাস্তাকর্ধজনত্তস্থে লায়ন বৈ তদ্রজোবৃতঃ। 
তত্রাতপন্ত শাস্তযথং ধর্পণেঘভিষেচয়ে ॥ ৯৬ 
পঞ্চামৃতৈঃ লীততোয়ে: পুষ্পকপুরবামিতৈঃ। 
সর্ব্বাদমনূলিম্পেত চন্দনেন্দমূগন্জবৈঃ ॥ ৯৭ 
সুগ্ধমাল্যাভরণৈশ্টীনচেলৈঃ হুশোভনৈঃ। 

চামরৈশ্চ জলার্াত্তৈঃ শীতলৈর্বযজনৈস্তথা। 
বীজয়ে পুগুরীকাক্ষং সুভদ্রাৎ রামমেব চ ॥৯৮ 
পিতাভিঃ পানকৈস্দ্যেস্তথা খগুবিকারজৈঃ। 
খর্ভরনারিকেলৈশ্চ নানারস্তাফলৈস্তথা ॥ ১৯ 
তথ! ক্ষীরবিকারৈশ্চ পনসৈস্তণরাজকৈঃ | 
ইক্ষৃভিঃ স্বাহ্-হাট্যৈপ্চ ফলৈর্নানাবিধৈতধা ॥ ১০, 
বাদিতৈ: লীততোয়ৈশ্চ পরুতানলপত্রকৈঃ। 
সকর্পুরলবঙ্গাদ্যৈই পৃজযেৎ পরমেশ্বরমূ ॥১০১ 
তম্মিন কালে ্বিজশ্রেষ্ঠ। যে পশ্যন্তি জনার্দনমূ 
পুজযন্তি যথাশক্তি ন তে সংসারজৎ শ্রমমূ। 

শ্াস্ত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি, ন্লানমুখ ও 
ধূলিধূনরিতাঙ্দ হইয়া পথমধ্যে অচলভাবে 
অবস্থিত হন। এ সময়ে তাহার সন্তাপ 
শাস্তির নিমিত্ত পঞ্চামৃত এবং পুষ্প ও করুর- 
বাসিত সুশীতল সলিলঘ্বারা দর্পণে তাহার 
অভিষেক করিতে হয় এবং চন্দন, কপুরি 
.কন্তুরী ঘারা তদীয় সর্ববাঙ্জ বিলেপন করা 
বিধেষ। ৯৫--৯৭ | 

তৎপরে সুগন্ধ মালাভরণযুক্ত সথশোভন 
চীনবেল, ঢামর এবং জলার্ড হুশীতল ব্যজন 
দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাকে বীজন 

করিবে। ৯৮ 
অনস্ভর বলরাম ও সুভঙ্ঞ/র সহিত সেই 

পরমেশ্বর জগনাথদেবকে সর্করা, হ্মধুর পেয় 
দয, খণ্ড ধিকারজাত মিষ্াম, ধর্জবর নারিকেল, 
নানাবিধ রস্তা, ভাল, ও পনসাদি মুখপ্রিয় বিবিধ 
সুশ্বাহ ফল, ইন্ষু, ক্ষীরোৎ্পন্ন বছ প্রকার 
সখাদ্যবন্ত মুবাসিত সুশীতল জল এবং কর্পুর- 
লবঙগাদি হুবাস্িতি পন্ক তানুলাদি উপকরণ 
হার! পুজা করিষ্ট্র।৯৯--১০১ 

হে দ্বিজবরগণু! তৎকালে যাহার! সেই 
জনার্দনকে অবলোষঠুন, এবং বথাশক্তি অর্চনা 

উতৎ্কলখণ্ডম্। 

প্রাগুবন্তি নরশ্রেষ্টা ব্রহ্লোকনিবাসিনঃ 1১০২ 
রথবাত্রাস্থিতং দেবত্রয়ং যে পুরুষর্তভাঃ। 
প্রদক্ষিণ, প্রক্সি ত্রিচতুঃ সপ্ত এব বা 1১০৩ 
দশপ্রণামান্ কৃত্বান্তে স্থিতাঃ প্রার্জলয়োহগ্রতঃ। 
পুরা রথস্থিতান্ ব্রহ্ম স্ততিভির্ধাভি রজ্জভূঃ ॥১০৪ 
তুষ্টাব তাভির্দেবেশং স্বস্তি পরমেশ্বরমূ। 
যে নর! ব্রন্মালোকৎ তে প্রযাজি নিয়তৎ ছিজাঃ | 
ততোহুপরাহ্ছে দেবেশ দক্ষিণানিলবীজি তম । 
শনৈঃ শনৈর্নয়েদ্শীতৈর্বেণুবীণানিনাদিতৈঃ 8১০৬ 
বন্দিনাৎ ভ্যাতিপাঠৈশ্চ কলৈর্মধু্রিকাম্বনৈ; | 
নিরস্তরৈঃ পুষ্পবর্ষেশ্গমরান্দোলনৈস্তথা ॥ ১০৭ 
এবং ব্রজতি দেবেশে সৃর্য্য্চান্তগ্তো৷ ভবেৎ। 
দীপিকানাৎ সহআণি জালিতামি সহত্রশঃ ॥১০৮ 

করে, সেই নকল প্রশংসনীয় মানবগণকে 
আর সংসারশ্রম ভোগ করিতে হয় না, 
তাহারা বরহ্ধলোকে বাম করিয় থাকে 1১০২ 

হে ছ্বিজগণ ! যাহারা রথস্থিত দেবক্রয়কে 
বারত্রয় বা বাবরচতুষ্টয় কিংবা সপ্তবার প্রদক্ষিণ 
করে, এবং যে সকল ব্যক্তি, দশবার প্রণামান্তে 

কৃতাগ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়৷ পূর্বে 
ভগবান কমলযোনি ব্রক্ষা! উক্ত দেবগণকে 
দেখিয়া যে সকল স্ততিবাক্যে স্তব করিয়া" 
ছিলেন, সেই স্তবমালা পাঠে দেবঙ্গেব পরমে- 
শ্বরকে স্ততিবাদ করে, সেই পুণ্যাত্বা মানবগণ 
দেহাবলানে নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া 
থাকে । ১০৩।১০৫ 

অনস্তর অপরাহ্কালে ভগবানের সর্ব 
শরীর মন্দ মন্দ দক্ষিণানিলে বীজিত হইতে 
থাকিলে, সেই দেবদ্দেবকে মৃদুভাবে পুনরায় 
লইয়া যাইতে আরম্ত করিবে। এ সময়ে 
গায়কগণ বেণু-বীণাবাদন-সহকারে তাহার সহিত 
গীত করিতে করিতে যাইবে। ১০৬ 

বন্দিগণ স্ততি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে 
এবং চতুর্দিকে নিরস্তর পুষ্পবর্ধণ হুমধুর 

 মধুরিকাধ্বমি ও চামর সঞ্চালন হইতে থাকিবে। 
ভগ্গবান্ দেবন্দেব এইরূপে গমন করিতে 

থাকিলে হুর্ঘাদেব যখন অস্তমিত হইবেন, মেই 



চতুক্ত্ি ংপোহ্ধ্যায়ঃ | 

ত্বালোকপ্রকাশেন মার্গং শেষঞ্চ নীয্তে 1 ১৪৯ 

রখাবরোহণেনৈষাৎ মণ্ডপারোহণেন চ। 
সম্মর্দঃ হৃমহাত্ত দিৃক্ষুণাৎ কুতুহলাৎ॥ ১১০ 
মণ্ডপে বাসয়েদেবান্ গুগ্ডচাখ্যে মনোহরে। 

চারুচন্ত্রাতপে চারুমালাচামরভূষিতে ॥ ১১১ 

রত্স্তততময়ে বর্ণ -বেদিকোপস্কৃতাস্তরে। 

প্রাচীরবলয়াবীতে সুধালেপসমু্বলে ॥ ১১২ 
সাধুসোপানঘটিতে চতুদ্বারোপশোভিতে। * 
ত্রৈলোক্যাড়ম্বরযুতে মহাবেদ্যাৎ মহাক্রতোঃ ॥ 
প্রাহুর্তাবো মহেশস্ত যন্রাভূদ্দারবর্মণঃ ॥ ১১৪ 

ইতি ভ্ীউৎকলখণডে ত্রয়স্ত্রিংশো হধ্যায়ঃ ॥ 

সময়ে চতুর্দিকে সহজ সহত্র দ্রীপমাল। প্রজ্ব।- 
লিত করিবে এবং দেই দীপাবলীর আলোকে 
অবশিষ্ট পথ লইয়া যাইবে। ১০৮। ১০৯ 

অনস্তর দেবত্রয়ের রথ হইতে অবরোহণ ও 

২০১ 

চতুত্্িংশোহ্ধ্যায়ঃ 

জৈমিনিরুবাচ। 

অশ্বমেধা্-সরসো নৃলিৎহস্ত চ দক্ষিণে। 
তত্রামীনঃ স ভগ্গবান্ পুনশ্চাবতরমিব। 
বভাসে দিব্যরূপোহসে৷ চুর্বিভাব্যঃ সুরান্থরৈঃ॥ 
তদ| পুজোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যাদিকৈস্তথা। 
পুক্রিত্বা জগন্নাধং তোষয়্ে শীতনৃত্যকৈঃ ॥ ২ 

পুপ্পোপহারৈর্বিবিধৈঃ নুগক্ষৈরনূলেপনৈহ। 

কৃষ্ণাগুরুজধূপৈশ্চ গন্ধতৈলপ্রদীপকৈঃ। 

তোষয়েজ্জগতাৎ নীথমুপহাবৈরনেকশঃ ॥ ৩ 
বিন্দৃতীর্ঘতটে তম্মিন্ সপ্তাহানি জনার্দনঃ। 
ভিষ্ঠেৎপুরা স্বপ্ং রাজ্ঞে বরমেতত সমার্দিশৎ ॥ 9 
তস্তীর্ঘতীরে রাজেন্র স্থাস্তামি প্রতিবৎসরমূ। 

সর্বতীর্থানি তম্মিংশচ স্থান্ুস্তি ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৫ 

'জৈমিনি কহিলেন, মুনিবরগণ! পূর্বোক্ত 

মগ্ডপোপরি আরোহণ জন্য ডর্ট্ন্দের তদদর্শ. ] অস্বমেধজ সরোবক ও নৃম্ংহদেবের দক্ষিণ 

নার্থ নিরতিশয় কৌতুহল প্রযুক্ত তথায় হুমহান্ 
সম্ষর্দ উপস্থিত হুইয়। থাকে । ১১০ 

তৎপরে গুণ্ডিচ। নামক মনোহর মণ্ডপ* 
মধ্যে দেবত্রয়কে সঙ্গিবেশিত করিবে। এ 
মগ্ডপের অভ্যন্তরভাগের, উদ্ধাদদেশ মনোহর 
চজ্্রাতপ এবং চতুর্দিকক মনোহর মাঙ্য ও 
চামর দ্বারা বিভূষিত হইবে। ১৯১ 

উহার স্তত্ত সকল, বিবিধ রত্ব-দ্বারা খচিত, 
অভ্যন্তর ব্বর্ণ-বেদ্দিকায় হুশোভিত ও চতুর্দিক্ 
প্রাচীর দ্বার! পরিবেষ্টিত হইবে এবং উহার 
সর্বস্থান নুধালেপনে সমুজ্থল হওয়! 

.কি। ৯১২ 

ও মণ্ডপ, সুন্দর দোপানমালায় বিরাজ 
ও স্তৃপ্রশস্ত দ্বার-চতুষ্টয়ে সুশোভিত হুইবে, 
দেখিলেই বোধ হয় ধেন, এ স্থান, ত্রৈেলোক্যের 
আড়ম্বরযুক্ত মহাযজ্ঞের এ মহাবেদীতেই দারূ- 
ময় মহেস্বর প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন।১১৩।১১৪ 

্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাণ্ড ॥ 

| দিগৃবর্ভী সেই গুপ্রিচামগ্ডপে সুরাহুরগণ্রে 

অচিস্তানীয়মহিম দিব্যরূগী ভগবান আসীন 

হইলে, বোধ হয়, যেন তিনি পুনরায় নবদেহে 
অবতীর্ণ হইয়৷ বিরাজ করিতেছেন। ৯ 

তৎকালে ভক্ষ্য.তভোজনাদি বিবিধ পুজোপ- 

হারে জগমাথ দেবকে অর্চনা-পুর্ববক নৃত্য- 
শীতাি দ্বার। তাহার শ্রীতিমাধন করিবে । ২ 

বিব্ধি পুপ্পোপহার, সুগন্ধি অন্থলেপন: 
দর্ব, কৃষ্ণগুরু প্রভৃতি মুগন্ধ দ্রব্যসম্ভূত ধূপা* 
বলী, গন্ধতৈলের দীপমাল! এবং নান! প্রকার 
অন্তান্ত উপহার দ্রব্যে দেই অখিল জগতের 
অধিপতিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্ট! পাইবে 1৩ 

প্র বিন্দতীর্থ-তটে গমনপুর্ব্ক ভগবান্ 
জনার্দন সপ্তদিবস তথায় অবস্থিতি করেন। 
পূর্বে তিনি ন্বয়ং নৃপতি ইন্ত্রদামকে এই বর 
দিয়াছিলেন যে, হে জর্জ! আমি প্রতি 

বদর সেই বিন্ু-তী্থ-তীস্চে সপ্তদ্িবদ অব- 
স্থিতি করিব এবং আমার 



২০২ 

তত্র ন্গাতা বিধানেন তীর্থে তীর্থ ধপাঁবনে। 
সপ্তাহং যে প্রপশ্ঠস্তি গুপ্ডিচামণ্ডণে স্থিতমূ। 
মাঝ রামং হুৃভদ্রাঞ্চ মম সাযুজ্যমাগুযুঃ॥ ৬ 
ততন্তম্মিন মহাপুণ্ে সর্বপাপপ্রণাশনে। 
সর্ববতীথৈকফলদে বিষুভ্ীতিকরে শুতে ॥ ৭ 
মাতা সম্তর্স্য বিধিবৎপিতৃনূ দেবানতন্মিতঃ॥ 
তটস্থৎ নরসিংহং তং পুজয়িত্বা প্রণঘ্য চ॥৮ 
মহাবেদীং নরো গত্বা। কৃুতশৌচাচমক্রিয়ঃ | 
পুজয়ে পুর্ববদৃবিপ্রাঃ প্রণমেদ্বাপি ভক্তিতঃ ॥৯ 
সপ্তাহং যে। নরো নারী ন স৷ প্রক্কৃতিমানুষী। 
বিষুসাযুজ্যমাপ্রোতি শানলানসধুবৈরিণঃ ॥ ১০ 
দিবা তদর্শন্ৎ পুণ্য রাত্রো দশগ্ডণৎ ভবে ॥১১ 
যংকিঞিংকুরুতে ক্ষ সমিধৌ জগদীশিতুঃ। 
হবল্পং বাপ্যথব। ভূরি কোটি কোটি গুণং ভবেৎ ॥ 

তৎকালে যে নকল মানবগণ, অধিল তীথ- 
নিচয়েরও পবিভ্রতাকর সেই তীর্থে--যথা. 
বিধি হানান্তে গুগ্ডিচামণ্ডপস্থ আমাকে, বল- 
রামকে ও সুভদ্রাকে দর্শন করিবে, তাহার! 
আমার পাযুজ্ প্রাপ্ত হইবে। ৬ 

হে বিপ্রগণ! অতএব মানব, সর্বতীথ- 
ফলপ্রদ, সর্ধপাপ-প্রণাশন, বিষুংশ্রীতিকর, 
মহাপুণ্যজনক সেই তীর্থে অবগাহনপুর্ব্বক 
অতুজ্ধিতভাবে দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে যথা" 
বিধি তর্পপীন্তে তীরবস্তা নৃসিংহদেবকে পুজা 
ও প্রণাম করিবে এবং পরে উক্ত গুণ্ডিচা- 
মণ্ডপরূপ মহাবেদীতে গমন করিয়। অস্তঃশুদ্ধি 
নিমিস্ত আচমনাত্তে ভক্তিসহকারে ভগবানকে 
পুরধ্ধবৎ পুঞ্জ1 ও প্রণাম করিবে। কি পুক্রষ, 
কি রমণী, যে ব্যক্তি সপ্তাহ এই এইরূপ করিতে 
পারে, সে প্রাকৃতিক মনুষ্য নহে, মে নিশ্চয়ই 
ভগবান্ বিষ্ণুর আমেশানুসারে তাহার মাযুজ্য 
লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত মহাযেদীস্থ ভগ 
বানৃকে দিবাভাগে দর্শনে যে রূপ পুণ্য হয়, রাত্রি- 
কালে দর্শন করিলে তাহার দশগুণ অধিক পুণ্য 
জীনিবেন। ৭--:১ 

ফল কথা, জগনীস্বরের সম্িধানে 
স্ব্ই হউক আর উধিকই হউক, যাহা কিছু 

উত্কলখগ্ুমূ। 

তুলাপুরুষদানানি মহাদানানি যে৷ দর্দেখ। 
একে প্রদত্তে দ্বানেহপি সর্ব দত ভবেন্িজাঃ॥ 
সর্ববৎ মেকুমমৎ দ্বানং সর্ব ব্যামসম। দ্বিজাঃ । 
মহাবেদ্যাৎ গতে কৃষেঃ যোগোহয়ং থলু ছুর্লভঃ ॥ 
অর্ধো্য়াদিকা যোগ৷ স্কন্দেন পরিভাধিতাঃ। 
মহাবেদ্যাথাযোগন্ত কলাং নার্হস্তি যোড়পীমূ ॥১৫ 
অতঃপরং প্রবঙ্ষ্যামি পিতৃণাৎ কাধ্যমু্তমমূ। 
যাবজ্জীবং গয়াশ্রা স্বৈরলভ্যৎ ভুরি যৎফলমূ (১৬ 
দিবিষ্ঠ]! নরকস্থ! ব! তিরধ্যগৃযোনিগতাস্তথা। 
তথ! মনুষ্যলোকস্থ! লন্রে পিতৃপিতামহাঃ ॥ ১৭ 
শতপুরুষদংখ্যাতা যং বাতি হুতৈঃ কৃতঘু। 
তং বে! বিধিৎ প্রবক্ষ্যামি শৃরুধবৎ মুনয়ঃ পরমূ ॥১৮ 

সৎকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কোটি কোরি 
গুণ অধিক পুণ্যজনক হইয়া থাকে । ১২ 

ঘিজগণ! যে ব্যক্তি অসংখ্য তুলাপুরুষ 
দান ও বছল মহাদান করে) তাহার যে পুণ্য 
কথিত আছে, ভগবানের সমীংপ ভাুশ একটি 
মাত্র দ্বান করিলেই তহসমুঘয়ই দান কর! হয়। 

অধিক কি কহিব, ভগধান্ শ্রীকষ যখন 
মহাবেদীতে গমন করেন, তৎকালে তথায় যাহা 
কিছু দত্ত হয়, ভতমমস্তই মেরুদ্বানের সমান- 
ফলপ্রদ হয়, এবং তত্্রত্য সমুদয় ভিজগণই 
তখন বেদব্যাসের তুলা হইয়া থাকে। এই 
ভন্যই জানিবেন মহাবেদীতে ভগবানের অব- 
স্থিতিক্জপ মহাযোগ অতিছুলর্ভ। ১৪ 

স্বন্দোক্ত অর্দোদয়াদি যে সকল যোগ 
আছে, উক্ত মহাবেদীযোগ নামক যোগের 
যোড়শাংশের একাংশেরও সমান নহে । ১৫ 

মুনিগণ ! যাবজ্জীবন ভূরি ভূরি গয়াশ্রানেও 
যে ফল দুর্লভ, অঞ্জপর পিতৃগণ্র শ্রীতিকর 
সেই অত্যুত্তম কার্যের বিষয় বলি, শুনুন। ১৬ 

বর্ন বা নক, কিংবা তির্ধাগৃযোনিগত 
অথবা মনুষ্যলোকস্থিত উতদ্ধীতন শত পুরুষ 
পধ্যস্ত সমুদয় পিতৃপিতামহাদি, পুত্রগণ কর্তৃক 

তধে বিহিত শ্রান্ধের বাসা করেন 
এক্ষণে আমি আপনাদিগকে তঘধিষয় বলিতেছি, 
শ্রব্ণ করুন । ১৭। ১৮ 



চতুত্ত্িংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

মথ| বৈ পিতৃনক্ষত্রৎ পিতৃণাং শ্রীতিদৎ পরমূ। 
তত্র শ্রান্ধঞ প্রীণাতি দৎ পুত্রৈমু'গাহিতৈঃ 1১৯ 
পঞ্চমী তু তিথিশ্রেষ্ট। শদ্ধেহভ্যুদয়কারিণী। 
উভয়োর্ধদি সংযোগে! মহাপুণ্যতমা তিথিঃ॥ ২০ 
অস্তাৎ শ্রাজ্ধে কৃতে পুত্রৈঃ পিতৃণা মুদ্ধৃতির্ভবেৎ। 
স্ব্বতীর্থময়ে তম্মিন্ সম্নিধো মুরবিদ্বিষঃ ॥ ২১ 
শ্রাদধকেত শ্রন্ধয়ণ কুর্ধ্যাৎ নীলকঠনৃসিংহয়োঃ। 

মধ্যে মধ্যতমে দেশে যোগে পরমহুর্পভে | 
পুরুষান্ শতমুদ্ধত্য ব্রন্ধলোকে মহীয়তে ॥ ২২ 
প্রশস্তঃ কুতপঃ কালে। মন্দীভূতদিবাকরঃ। 
পিতৃনুদ্দিশ্ত বা দদ্যাদশক্তশ্চণকৎ শুচিঃ ॥ ২৩ 

পিতৃদৈবত মঘ। নক্ষত্রই পিতৃগণের পরম 
শ্রীতিপ্রদ, এজন্য পুত্রগণ সানন্দে এ নক্ষত্রযুক্ত 
দিনে ষে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহ! পিতৃগণের 
সাতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। ২৯ 

পঞ্চদশ তিথির মধ্যে পঞ্চমীই শ্রান্ধকার্ষ্যে 
প্রশস্ত এবং শ্রান্ধ বিষয়ে অভ্যুদয়ধায়িনী ; 
এজন্ত মত! ও পঞ্চমী এই উভয়ের যদি সংখোগ 
হয়, তাহ! হুইলে শর পঞ্চমী তিথি মহাপুণ্য- 
তমা হয়, জানিবেন। ২০ 

ভগবান্ মুরারির সন্গিধানে সেই সর্ধ্বতীর্থ- 
ময় স্থানে উক্ত মঘ। নক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমী তিথিতে 
পুত্র, শ্রাদ্ধ কারলে তাহার পিতৃগণের উদ্ধার 
হয়। ২১ 

মানব যদ্দি ভত্রত্য মহাদেব ও নৃপসিধ্হ 
দেবের মধ্য স্থানে পরম হুর্লভ উক্ত ম্ঘা-পঞ্চমী 
যোগে শ্রদ্ধা-মহকারে শ্র/দ্ধ করে, তাহা হইলে 
পে, স্বীয় উদ্ধাতন শত পুরুষের উদ্ধারসাধন- 
পূর্বক ন্বয়ংও দেহাবসানে ব্রহ্মলোকে সগৌ- 
রবে বাস করিয়। থাকে । ২২ 

যে সময় হইতে দিবাকর অপেক্ষাকৃত 
প্রথরতাশুন্ত হইতে থাকেন, সেই কুতপ-কালই 
(অষ্টম মুহুর্ত) শ্রান্ধারভ্ের প্রশস্তকাল 
জানিবেক, উক্ত যোগকালে মানব যথাবিধি শ্রাদ্ধ 
করণে অশক্ত হুইলে, পবিত্র হইয়া! পিতৃগণ, 
উদ্দেশে কেবল মাত্র চণক দান করিবে। ২৩ 

হও 

তর্পযিতা তিলৈ: সম্যক পৈতৃকীৎ প্রীতিমুত্তমাম্ 
অথবা ভোজয়েছিপ্র'ণ্ ভোঙ্জামুল্যানি বা দদেৎ॥ 
একস্মৈ বা গুণবতে সহম্রং ভোজনং দদে|২৫ 
গুণাগুণবিবেকন্ত নাত্র যোগে বিধীয়তে। 
তন্মিন্ হুছূর্লভে যোগে সর্ব মুনিমম। ছিজাঃ ॥২৬ 
আযাঢস্থ সিতে পক্ষে পঞ্চমী পিতৃদৈবতম। 
নক্ষত্র অগদ্দীশস্ত মহাব্দৌলমাগমমূ ॥ ২৭ 
এতে পা/দাস্ত্রয়ং সাশ্চেদিন্্ছ্যমসরোবরে। 
চতুষ্পাদঃ স্মৃতো যোগ: পিতৃপামক্ষয়প্রদঃ ॥ ২৮ 
পিতৃকাধ্যে ন সীদন্তি নিরপ্য শ্রাদ্ধমণ্র বৈ। 
শৃণুধবমন্তা্িপ্র! বৈ প্রসঙ্গাৎ প্রব্রবীমি ব;॥ ২৯ 
নভন্তবর্শে যঃ কুর্্যাশ্ততু্ “পি যুগ্বাদিযু। 

কিংবা যথাবিধি তিল-তর্পণ করিয়া পিতৃ- 
গণের পরুমশ্রীতি উৎপাদন করিবে, অথঝ৷ 
পিতৃগণের শ্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করা” 
ইবে কিংবা ভোজ্যমুলয দান করিবে। 

অথব। বহুত্রা্ষণের সমাবেশ ন। হইলে 
একটি মাত্র বিদ্যাধিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্ম 
ণকে প্রভূত 'ভোজ্যবন্ত সমর্পণ করিবে। 
২৪।২৫ 

কিন্ত ফল কথা, এ যোগকালে ব্রাঞ্মণ* 
দিগের গুণাগ্ডণ বিবেচগা! করার বিধান নাই; 
কারণ, উক্ত সুদুর্ণভষোগে সমুদয় ঘিজগণই 
মুনিগণের সমান হইয়া থাকেন। ২৬ 

আষাঢ় মাসের শুকপক্ষে পঞ্চমী তিথি, 
মঘানক্ষত্র, ও ভগবানের মহাবেদীতে সমাগম 
এতজন্্ঈই উক্ত যোগের ত্রিপাদন্বরূপ, এ 
যোগত্রিপাদ যদি ইন্জরহাম়-সরোবরে মিলিত 
হয়, তাহা হইলেই পুর্ণ চতুষ্পাদ যোগ বলিয়া- 
ছেন, সেই পুর্ণযোগই পিতৃগণের মোক্ষ- 
প্র । ২৭২৮ 

এ যোগে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে, মানব- 
গ্ণকে পিতৃকাধ্যের জন্য কথন, অবসন্ন হইতে 
হয় না। বিপ্রগণ! প্রস্তুত এক্ষণে আপনা- 
দিগের নিকট অপর শ্রর্ুর বিষয়ও বলি, 
শুনুন। ২৯ 8 

ভাত্রমাসের অমাবন্তাক//বধযুগাধ্যা! দিন 



২০৪ 

শ্রান্ধং পিতৃনু সমুদ্দি্ত অস্বমেধাঙস্তবে ॥ ৩০ 
গয়াশ্রা দ্ধসহজন্ত শ্রদ্ধয়া বিহিতস্ত যত। 
ফলমুনিষটমন্ত্র ভা নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ1॥ ৩১ 
দ্ামং হোমে! জপশ্চাপি সর্বপাপবিমেচনঃ। 
দিনানি সপ্ত যান্তাত্র কৃষে বসতি মণ্ডপে ॥ ৩২ 
একসম্মাহুতরৎ শ্রেয়ে। য্যস্মাচুভরে।তরমূ ॥ ৩৩ 

আধাঢগুক্ুদ্িতীয়ায়াং প্রাতং দ্গাত্ব! তু মৌনিযুক্ 
ইন্্রহায়তটে দেশে নুমিৎহক্ে ত্রমুভম ॥ ৩২ 
ব্রতমেততু গৃহীয়াৎ সংকল্প বিধিবন্নরঃ। 
বন্জাগরণং নাম ভগবত্প্রীতিবর্ধনমূ॥ 
সর্বাপাপপ্রশমনৎ সর্বব্রতফলপ্রদমূ ॥ ৩৫ 
দিনানি সপ্ত মৌনী স্তাৎ কৃতত্রিসবনক্রিয়ঃ। 
কুস্তে সম্পুজয়েদেবৎ ত্রিসন্ধাৎ ভক্তিভাবিতঃ (৩৬ 
গোঘুতেনাথ তৈলেন তিলজেন প্রদীপয়েৎ। 

চতুষ্য়ে যে ব্যক্তিঃ উক্ত অশ্বমেধাঙগ-সরোবর 
তীরে পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, তাহার যে, 
গায়াক্ষেত্রে শরদ্ধাসহকারে বিহিত সহ শ্রান্ধের 
সমান ফল হয়, তদ্বিষয়ে আর বিচার করিবার 
প্রয়োজন নাই। ৩০৩১ 

ভগবান্ কৃষ্ণ, যে সপ্তদিবস গুণ্ডিগমণ্ডপে 

অবস্থিত থাকে, সেই সপুদিবস তথায় দান, 

হোম ও জপাদি করিলে তাহাতে অধিল 
পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এ সগুদিবদ 
ও ব্রিবিধ কার্ষ্যের মধ্যে, পুর্ব্ষ পুর্ব দিবস ও 
পুর্ধ্ধ পূর্ধ্ব কাধ্য হইতে উত্তরোত্তর দিবসও 
কার্ধ্য অধিকতর শ্রেয়স্থর জানিবেন। ৩২। ৩৩ 

মানব, উক্ত আষাঢ় শুরু ছিতীয়াতে প্রাতঃ- 
কালে মৌনভাবে স্গান করিয়৷ ইন্ছ্যম়-সরো- 
বরের ভীরব্াঁ পবিত্র নৃগিংহক্ষেত্রে যখাবিধি 
সংকল্পপুরঃসর, যাহা অখিল পাপের শাস্তি- 
কর, সর্বপ্রকার ব্রতের ফলপ্রদ এবং ভগ- 
বানের শ্রীতিবর্ধক সেই বনজাগরণ নামক ব্রত- 
গ্রহণ করিবে । ৩৪1 ৩৫ 

উহাতে সট্টদিবস মৌনভাবে অবস্থান, 
ত্রিসন্ধ্য। নাম এবধত্রিসন্ধ্য। ভক্তিভাবে কুত্তো- 

পরি ভগবানের করিতে হয়। ৩৬ 
উক্ত ব্রভাবঙর্থ ব্যক্তিকে এ সপ্তদিবস 

উৎক্লখণ্ডম্। 

অহনিশং হয়েরগ্রে রক্ষেতং যহতে। ব্রতী ॥ ৩৭ 
দিব! দ্িব। বসেন্মোনী রাত্রৌ রাত চ জাগৃয়াৎ 
মন্ত্রং ভাগবতং জাপ্যান্গিত্যকৃত্যান্তরে ব্রতী ॥৩৮ 
উপবাসপরো  তৃত্বা সপ্তাহৎ নিনয়েছ তী। 
অষ্টমে প্রাতরুখায় প্রতিষ্ঠাৎ কারয়েদিনে ।৩৯ 
তম্মিনেব ভীর্থবরে ন্থাত্বগত্য গৃহৎ পুঃ। 
মগডলে সর্বাতোভ.দ্র মধ্যে কুস্তৎ নিবেসয়েখ 8৪ 

তত্রাবাহ হধীকেশং পুজয়েছুপচারকৈঃ ॥ ৪১ 
তগ্ত পশ্চিমদেশে চ স্থলে বিধিমংস্কৃতে। 
অগ্নিং প্রণীয় গৃহ্যোজ বিধিনা ব্রাহ্মণোবৃতঃ॥ ৪২ 
অগ্নিকার্ধ্যৎ প্রকুববীতি সমিদাজাচরাংস্তর্থা। 
সহত্রৎ জু-য়াদগ্ো। প্রত্যেকৎ বা শতৎ শতমৃ ৪৩ 
গায়ত্রী বৈষবী য| বৈ তথা হোমবিধিঃ স্মৃতঃ। 

ভগবান্ হরির সম্মুখে অহনিশ গব্যঘৃত বা তিল- 
'তৈলের প্রদীপ প্রত্থলিত রাধিতে হইবে এবং 
যত্বসহকারে তাহা রক্ষা করিবে। ৩৭ 

উক্ত ব্রতাচপ্ণকালে, প্রত্যেক দিবাভাগে 
মৌনভাবে অবস্থান, প্রত্যেক রাত্রিতে জাগরণ 
ও নিত্যকৃত্য সমাধান্তে ভাগবত মন্ত্র জপ কর! 
বিধেয়। ৩৮ 

উক্ত ব্রতাবলম্বী মানবকে উপবাসী থাকিয়া 
মপ্ত দিবস অতিবাহন করিতে হইবে এবং 
অষ্টম দিবসে প্রাঙঃকালে গাত্রোথানপুর্কক 
উক্ত ব্রতের যথাবিধি প্রতিষ্ঠ। করিবে । ৩৯ 

অনস্তর সেই তীর্থবর সরোবরে অবগাহন 
| করিয়া পুনরায় গৃহে আগমনপুর্ববক সর্ব্বতো- 

ভদ্রমগ্ডলমধ্যে ঘট স্থাপন করিবে এবং সেই 
ঘটে ভগবান হৃধীকেশকে আবাহনপুরধর্বক 
যখোক্ত উপচারনিচয়ে পুজা করিতে হইবে। 

পরে, কোন ব্রাহ্মণ ব্রতী ব্যক্তি কর্তৃক বৃত 

হইয়৷ স্থাপিত ঘটের পশ্চিমে ঘথাবিধি সংস্কত 

স্থপ্ডিল-মধ্যে গৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে অনগ্নি- 

স্থাপনাস্তে অগ্নিকারধ্য করিবে। উক্ত হোম- 
কার্ধে-প্রজ্জবলিত অগ্নিতে প্রত্যেকে সহস্র বা 
শতসংখ্যক সমিধ, আজ্য ও চর আহছতি 

প্রদান কর। বিধেয় এবং বৈষবী গ্রায়ত্রীই উক্ত 
হোমে বিহিত আছে। ৪০৮৪৪ 



পঞ্চতিংশোহধ্যায়ঃ। 

সমাপা দক্ষিণাং দদ্যাভ্েন্ুৎ বস্ত্র, হিরণ্যকমূ। 
বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদস্তে শ্রীতয়ে বিশ্বসা্ষিণঃ ॥ 
ব্রতরাজমিদৎ কৃত্ব। বিধিনানেন ভে ছবিজাহ। 
চতুর্ধবর্গাঁনবাপ্রোতি যান্ বঃ কামানভীগ্দতি ॥৪৬ 
নারী বা শ্রন্ধয়া যুক্তা| কুর্ধ্যাছেণীমহোত্সবমূ। 
সাপি তৎফলমাপ্রোতি ঘ। কুর্ধযাদৃবতমুত্মম্ ॥৪৭ 
যাত্রাকর্ভুঃ ফলৎ যাদৃক্ ব্রতকর্তাপি তৎফলমূ। 
লভতে বৈ ঘিজশ্রেঠাঃ কধিতৎ বে! মুদাস্বিতঃ ॥৪৮ 
ইতি স্ীউৎকলখণ্ডে চতুর্লিংশোহুধ্যায়ঃ ॥৩৪ 

পঞ্চ ত্রিৎশোহ্ধ্যায়ত। 

জৈমিনিরুবাচ। 

অতঃংপরং প্রবক্ষ্যামি রখরক্ষাকরৎ বিধিমূ 

এইরূপে ব্রত সমাপনাস্তে সেই ব্রাঙ্মণকে 
ধেনু, বস্ত্র ও হিরণ্য দক্ষিণ! দান করিবে এবং 
বিশ্বগাক্ষী ভগবান জগন্নাথদেবের শ্রীত্র্থে 
বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। ৪৫ 

হে দ্বিজগণ! এইবপ বিধানানুসারে উক্ত 
উৎ্কৃষ্টতম ব্রত করিলে, যে যাহা কামনা করে, 

তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, এমন কি, সে চতুরধধর্গ- 
ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৪৬ 

মুনিগণ! নৃপতি ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষ 
বা স্ত্রীলোকও শ্রদ্ধান্িত হইয়া পূর্বোক্ত বেদী- ূ 
মহোৎসব করিতে পারে, এবং যে রমণী শ্রদ্ধা" 
সহকারে উল্লিখিত ব্রতের অনুষ্ঠান করে, মেও 
তৎফল প্রাপ্ত হয়। 

হে দ্বিজবরগণ ! রধযাত্রাকারীর যাদৃক্ ফল 
কধিত আছে, উক্ত ব্রতকর্তাও যে সেই ফল 
লাভ করে, ইহা! আমি সানন্দচিত্তে আপনা. 
দ্বিগকে কহিলাম। ৪৮ 

চতু্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

জৈমিনি কহিলেন, মুনিগণ! ভগবানের 
রথারোহণানস্তর যেরূপ রক্ষা করা উচিত, 
অতঃপর শুদূবিষয় বলি, শুনুন। ভীষণ ভূত- 

২০৫ 

ভূতপ্রেতাদয়ে! ঘোর। দরুণান্ততুতানি চ। 
ন বাধস্তে রধান্ যেন মুনয়ো! বো ব্রবীমি তম ॥ ২ 
প্রত্যহ পুঙ্গয়েদৈবান্ কৃষণদীন্ স্বধ্বজস্থিতান্। 
গদ্ধপুষ্পাঁকতৈর্মাল্যৈরুপহারৈরনুততমৈঃ। 
গীতনৃত্যাদ্িকৈশ্চৈব ধূপদীপনিবেদনৈঃ1৩ 
দিকৃপালেভ্যো বলিৎ দদ্যাৎ পায়সােন চারহমূ। 
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যে। দব্য।চ্চ বলিমু্তমধূ ॥৪ 
রক্ষেতু যত্তুতস্তান্ বৈ রথানারোহণোচিতান্। 
যথা ন কশ্চনারোহেৎ নরো গ্রাম্যপশ্ুস্তথা ॥৫ 
পক্ষিণশ্চ বিশেষেণ যেষাং বাসে! ন শোভননৃ ॥* 
অই্টমেহহ্ছি পুনঃকৃত্ব৷ দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্। 
ভূষক্েবক্্রমালোশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ॥ ৭ 

| নবম্যাৎ বাসয়েদ্দেবান্ তেযু প্রাতঃ সমৃজ্িমত। 
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা! বিষ্ধেরেষা সুহ্র্লভ| ॥ ৮ 

প্রেতার্দি এবং আকম্মিক নিদারুণ কোন ঘটনা, 
যাহাতে বধের কোন অনিষ্-সংঘটন করিতে 
ন| পারে, আপনাদিগকে এক্ষণে তাদৃশ বিধা- 
নের বিষয়ই বলিতেছি। ১।২ 

প্রতিদিন স্ব স্ব ধ্বজস্থিত শ্রীরুষ্ণদি দেব, 
ত্রয়কে গন্ধ, পুপ্প, অক্ষত, মাল্য এবং ধূপ" 
দীপাদি নন! প্রকার উত্তমোত্তম উপচাঁর ডব্য 
ও নুত্যগীতার্দি ছার! পুজা করিবে। ৩ 

প্রত্যহ, দ্িকৃপালগণকে পায়সামের সহিত 
যধাবিধি বলি এবং ভূত, প্রেত ও পিশাচ" 
দিগকেও তাহার্দিগের প্রিয় বলি প্রদান করিতে 
হইবে। ৪ 

জীকষফ্ণদির অধিচিত রথত্রয়কে এরপ যত্বু- 
সহকারে রক্ষা করিতে হইবে, যেন কোন 
মানব ঝ গ্রাম্য-পশু তাহাতে অ.রোহণ না 
করে এবং যে সকল পক্ষীর অবস্থান অণ্ভ. 
হুচক, যাহাতে তাহার! না তছুপরি উপবিষ্ট 
হয়, তথিষয়ে বিশেষ বত রাধিবে। ৫1৬ 

অনম্তর অষ্টম .দ্িবগে 
দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বর রর 

সমারোহের সহিত রা রী্জিযোপরি দেখ" 



ই৩শু 

কারা প্রযতবক্ সা হি ভক্তিত্রদ্ধাসমিতৈ। 
যথা পূর্ব! তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্রদ্জারিকে। ৯ 
ঘাত্রাপ্রবেশৌ দেষস্তজ এক এবোৎসবো ঘতঃ। 
পুরাবিদে! বাস্ত্যেতাং যাত্রাং নবদিনাক্তিকামূ ॥১ 
এষা ত্রাবয়বা যাত্রা সম্পূর্ণ। ধৈরুপাসিত| | 
হুসম্পূর্ণৎ ফলৎ তেষাং মহাবেদী মহোৎমবে ॥ 
শু্িচামগুপাৎ কঝমায়ান্তৎ দক্ষিণামুখমূ। 
রখস্থং হলিনং ভদ্রাং পশ্থান্তো মুক্তিভাগিনঃ ॥১২ 
উত্তরাভিমুখান্ দৃষ্টা লভস্তে ঘাদৃশৎ ফলমূ । 
দক্ষিণাভিসুধান্ দেবান্ যে পণ্যান্তি রখস্থিতান্ 
৪৯১৯০০৬০০৫১ চা 

ত্রয়কে পুর্ববৎ অধিষ্িত করিবে। ভগবান 
বিষ্ুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুরনর্ধাব্রা অতি 
হূর্ণভ। মানবগণকে ভক্তিশ্রদ্ধাসমদ্বিত হইয়া 
সাতিশয় যত্রসহকারে উহা সম্পাদন করিতে 
হইবে। পূর্ব্ব যাত্রাও এই পুরন্ধাত্রা, উভয়ই 
মুকিদ্বায়ক। ৮।৯ 

ভগবানের নিজ মন্দির হইতে মহাবেদীতে 
ঘাত্রা ও তথ। হইতে পুনর্ব্বার যে, নিজ মন্দিরে 
প্রযেশ, এই উভগ্ন কাধ্য একই উৎসব বলিয়া 
পৃরাবিৎপর্তিতগণ ভগবানের প্র রথধাত্রাকে 
নবদিনাত্বিক। যাত্রা বলিয়া থাকেন। ১০ 

উক্ত রথযাত্রা! অঙ্গতরয়ান্থিত, উহার পূর্ব 
যাত্রা এক অঙ্গ, গুগিচামগ্ডপে অবস্থান দ্বিতীয় 
অঙ্গ এবং পুনর্ধাত্রা উহার তৃতীয় অঙ্গ ; এ জন্ত 
যাহার! এ অনরত্রয়যুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রা সমাধ! 
করেন, তাহারাই মহাবেদী মহোৎমবের পূর্ণ 
ফল প্রাপ্ত হন। ১১ 

রধার জগমাধ, বলরাম ও শ্রভদ্াকে 

গুণডিচামগ্ডপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন 
করিতে দেখিলেও মানবগণ মুক্ত হইয়া 
ধাকে। ৯২ 

ফলে, উক্ত দেবত্রয়কে পূর্ববযাত্রা কালে 
উত্তরাভিমুখ দর্শক করিলেও যেরূপ ফল লাভ 
হয়, যাহারা পুর্্াত্র। কালেও দেংত্রনকে 
রথারোহণে দক্ষি আগমন করিতে 
অবলোকন ক পারে, তাহারাও নিশ্চয় [ 

উত্কলখণ্ম্ 

পড়] যাংস্তৎ রথে যাস্তং যঃ পঞ্ঠেদক্ষিণামুখমূ। 
তস্ত জন্ম কতার্থ, গাতাজিমেধঃ পদ্দে পদে ॥ ১৪ 
স্যতিভিঃ প্রণিপাতৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিবেষ চ। 
নানানৃত্যোপহারৈশ্চ বাজনচ্ছত্রচামটরঃ। 
উপায়নৈর্বহবিধৈরুপতিষেদ্রথা গ্রতঃ ॥ ১৫ 
নীলাচলৎ স্মার়াস্তৎ রস্থৎ দক্ষিণামুখমূ। 
যে পন্ঠস্তি হুধীকেশং সুভদ্রাং লাঙগলাযুধমূ ।১৬ 
কালকলতরুং পুৎসাৎ দর্শনাদেব মুক্তিদম্_ 
তে ব্র্ন্তি মহাত্মানে। বৈকুঠভবনৎং হরেঃ ॥ ১৭ 
রথেন বিচরস্তৎ তং লি্থুতীরে জনার্দনমৃ। 
পশ্ঠাস্তং করণাপাঙ্গৈ প্রণতান্ পুরতো৷ নরান্ ॥ 
দক্ষিণাভিমুখং যাস্তৎ প্রাসাদৎ নীলভুধরে। 
সর্বতীর্থনিধিং সর্ববদানকল্পতরুৎ হরিণ ॥ ১৯ 

পূর্বোক্ত তাদৃপ মহাযোগফল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । ১৩ 

হে তপোধনগণ! অধিক কি কহিব, যে 

বাক্তি পদত্র.জ গমন করত ভগবানকে রখাধি" 

রূঢ় হইয়া দক্ষিণপ্জে যাইতে দেখে, তাহারই 

জন্ম সার্থক এবং সে প্রতি পদক্ষেপেই অশ্ব" 

মেধ যজ্ছের ফল পায়। ১৪ 

প্রষময়ে রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়1 বিবিধ 
স্ততিবাদ, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত, বারংবার পুগ্প- 

বৃষ্টি, নানাপ্রকার নৃত্য ও উপহারদান, ব্জন- 
চামব্র ছারা বীজন, ছত্র ধারণ এবং বিবিধ 
উপচৌকন প্রদান ছার! ভগবানের সেবা কর! 
সকলেরই কর্তব্য । ১৫ 

যে সকল মানবগণ, সকল ব্যক্তিরই কাম" 
কল্পতরম্বরূপ এবং দর্শন মাত্রেই মুক্তিদাত। 
ভগবান্ হুধীকেশ, হলায়ুধ ও সুভঙ্!কে রথা- 
ধিঠিত হইয়। দক্ষিণাভিমুখে নীলাচঙগে আগমন 
করিতে নিরীক্ষণ করেন, তাহারাই বধাথ 
মহাত্মা, তাহার! নিশ্চই হরির প্রিয় স্থান 
বৈকুঠধামে গমন করিয়া! থাকেন। ১৬। ১৭ 

ধধিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, সর্বতীর্থের 
আধার এবং সর্বপ্রকার দানের কল্পতরত্বরূপ 
ভগবান জনার্দন হুরি যধন রথায়োহণে সিদ্ধ" 
তীরে বিউরণ ও অগ্রবর্তী প্রণত মানবদিগকে 



ঘট ব্রিৎশোহধ্যায়; | 

স্তবস্তঃ প্রণমন্তশ্চ প্রদ্ধধানাশ্চ ঘে নরাঃ। 

২০৭ 

ইন্বং পহিত্রং পরমং রহস্তং বেধসোদিতমূ। 
ন তে পুনরিহায়াস্তি ব্রহ্ালোকন্থিতা প্রবমূ॥ ২* | কারয়িত্বাথবা দৃষ্টা বরে! নাবমীদ্দতি ॥ ২৬ 
মুনয়ঃ কধিতো৷ বোহয়ং মহাবেদীমহোতৎদবঃ 
যস্ক সংকীর্ভনাদেব নির্ঘ্লে! জায়তে ন্রঃ॥ ২১ 

যশ্চেনৎ কীর্তয়েন্িতাং প্রাতরুখায় মানবঃ। 
শৃণুয়াদপি বা শুত্ধঃ শত্রুলোকৎ ব্রজেদসৌ ॥ ২২ 
প্রত্যর্চান্দপমপি বা রখমাস্থাপ্য যো হরেই। 

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে পঞ্চত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ 

ষট ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
জৈমিমিরুবাচ ॥ 

কুধ্যান, খান্র।মিমাৎ শ্রন্ধীভক্তিভাবেন মানবঃ 7২৩ 1 অতঃপর প্রবক্ষ্যামি শলোম্বমুত্তমম্। 

সোহপি বিষোঃ প্রসাদেন গুপ্ডিচোৎনবজৎ ফলমু! আষাটীমবধিৎ, কৃত্ব! হবে? ব্যাঁপছ্ কর্কটে ॥ ১ 

প্রাপ্য বৈকুঠভবনং যাতি নাত্র বিচারপা॥ ২৪ 
যন্ত শ্ীর্ধাবতী বিপ্র! ভ্তির্ব! শ্রদধয়াস্থিতা। 
তাবতীয়ৎ মহাধাত্রা যে৷ যথা! কর্তুমিচ্ছতি ॥ ২৫ 

কৃপাপাঙ্গে অবলোকন করিতে করিতে দ্বক্ষিণা- 
ভিমুখে নীলাচলম্থ প্র।সান্দে গমন করিতে 
থাকেন, জেই, সময়ে যে সকল মানবগণ, 
শ্রদ্ধাসহুকারে প্রণাম ও স্ততি করে, তাহা- 
দিনকে আর ইহ সংসারে পুনরায় আমিতে 
হয় না, তাহারা নিঃদন্দেহ ব্রহ্মালাকে অব- 
স্থিতি করিয়। থাকে । ১৮ --২০ 

মুনিগণ! ধাহার নাম সংকীর্ভনেই মানব 
নিষ্পাপ হয়, আপন।দিগের নিকট সেই মহা- 
বেদী মহোৎ্সবের বিষয় এই ব্যক্ত করিলাম। 
যে মানব, নিত্য প্রাতকালে শয্যা হইতে 
উঠিয়া! শুদ্ধচিত্তে এই মহাবেদী-মহোৎ 
সবের বিষয় কীর্তন বা শ্রবণ করে, সে ইন্্র- 
লোকে গমন করিয়া থাকে । ২১২২ 

যে মানব, শ্রন্ধাভক্তি-সহকারে ভগবান্ 
হরির অন্বিধ প্রতিম! মুর্ভিকেও রখারোহণ- 
পুর্ববক উক্ত রখধাত্রা! করিতে পারে, সেও যে, 
ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে গুপ্ডিচা-মণ্ডপোৎসবের 
ফল প্রাপ্ত হইগ্সা বৈকুগ্ধামে গমন করিয়া 
থাকে, ইহাতে আর কিছুমাত্র বিচার্ধ্য বিষয় 
নাই। ২৩২৪ 

বিপ্রগণ! যাহার ধেরূপ সম্পত্তি ব! শ্রদ্ধা. 
ভক্তি, এবং যে, যেরূপ করিতে ইচ্ছ! করে, 
তাহার পক্ষে এই মহাযাত্া সেই রূপই 
হইবে। ২৫ 

বাষিকাংশ্চতুরোমাসান্ যাবৎশ্তাৎ কার্তিকী দ্বিজঃ 
অয়ৎ পুণ্যতমঃ কালে! হরেরারাধনং প্রতি ॥ ২ 
কাশ্ঠ।ং বছযুগে বাপামিয়মব্রতসংস্থিতেঃ। 
ফলং যহুক্তৎ তথ্বিদ্যাৎ, ক্ষেত্র শ্রীপুরুযোত্তমে ॥৩ 
চাতুন্ান্তদিনৈকেন বসতঃ সমিধৌ হরেঃ। 
বাধিকাণাং চতুর্ণান্ত যান্তহানি বসন্বয়েৎ ॥ ৪ 
পুণ্যন্দেত্রে জগনাথসম্গিধো নির্রলাস্তরঃ। 

দ্বিজগণ! যাহা অনুষ্ঠান ব। ধর্শন করিলে 
মানবকে আর শংসার-কেশে অবসম হইতে হয় 
না। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্জাই ভগবানের রখযা ত্রা- 
রূপ এই মেই পরম পবিভ্র রহস্তবিষয় কীর্তন 
করিয়াছেন। ২৬ 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সম্ত। 

জৈমিনি বপিলেন, দ্বিজগণ! অতঃপর 
ভগবান্ হরির অত্যুত্তম শয়নোৎসবের বিষয় 

বলি শুনুন। নৃর্যের কর্কট রাশিতে গমনকালে 
আষাঢ় মাসীয় একাদশী হইতে যাবৎ না! 
কার্ভিক মানের একাদশী উপস্থিত হয়, প্রতি 

বর্ষে ই চারি মাপ কাল ভগবান্ হরি নিড্রিত 

থাকেন। হরির আরাধনা-বিষয়ে  মাসচতু- 

সয় অতি পুণ্যতম কাল জানিবেন। ৯২ 
বছবিধ ব্রতনিয়ম অবলম্বন করত কাশী- 

ধামে বাস জন্য যে ফল উক্ত. আছে, শ্ীপুরুযো- 
সমক্ষেত্রে হরির সন্গিধানে টিক্ত চাতুর্মান্তের 



২০৮ উতৎ্কলখগুম্। 

প্রত্যহ বাঁজিমেধস্ত সহত্রস্ত ফলং লভেৎ্॥ ৫ অষ্টমাসনিবাসেন দৃষু। বিষুং দিনে দিনে। 

্াত্বা সিজুজলে পুণ্যে দৃষট। প্ীপুরুযোততমমূ।  হবাপ্রোরতি ফলং তদ্ধি চাতুন্্রাস্যদিনৈকতঃ ॥ ১২. 
চাতুশ্ান্ুব্রতে তিন্ ন শোচতি কুতশ্চন॥৬ চাতুর্বাস্যনিবাসেন ক্ষেত্রে ভ্রীপুরুষোদ্ধমে । 
চাতুন্্ান্তে নিবমতি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোজমে। পুরুযোস্তমে মিবসতি সর্বহ্ঃখ বিবর্জিত ॥ ১৩ 
লাক্ষাপৃি্গবতত্তন্ময়ং ভক্তিলাধনমূ ॥ ৭ দিনং দিনং মহাপুণ্যং সর্ববক্ষেত্রনিবাঘজমু । 
তস্মাৎ সর্ব্বাণি সম্তযজ্য শ্রৌতম্মার্ভানি মানবঃ | ফলং দদাতি ভগবান্ ক্ষেত্রে বর্ষনিবামতঃ ॥ ১৪ 
প্রযত্বানিবসেৎ পুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুযোজ্মে ॥ ৮ সর্ববপাপপ্রনক্তোহপি সর্বাচারচ্যুতোহুপি চ। 
ভোগিভোগাদনে সুপ্ুশ্চাতুর্থাস্যেযু বৈ বিভুঃ | সর্বধ্মধহি তা নিবমেৎ পুরুযোভ্তমে ॥ ১৫ 
সর্ববক্ষেত্রেযু সান্গিধ্যৎ ন করোতি জগদৃগতরুঃ ॥৯ চাতুর্খবাদ্যমখৈকং যঃ কুর্ধ্যাদ্বৈ পাপকৃভমঃ। 
অত্র সাক্ষানিবসতি যথা কৈকুঠবেশ্বানি। বিহায় সর্ব্বপাপানি বহিরস্তপ্চ নির্মল | 
স্বাদশমপি মাসেযু ভগবানত্র মুর্তভিমান ॥ ১০ নরসিংহপ্রপাদেন বৈকুঠভবনধ ব্রজেৎ ॥ ১৬ 

মুক্তিদশ্চক্ুষ! দৃষ্টশ্চাতুন্্াসো বিশেষতঃ ॥ ১১ ূ যম্মাননরঃ সর্কভাবৈরবিষেণঃ শয়নপাবিতান্। 
বার্ধিকাংশ্চতুরে! মাসাম্নিবলেৎ পুর্ুযোজমে ॥১৭ 

শপ শি বাধিক চারি মাসের কয়েক দিন বাস করে, অপর অষ্ট মাম পুকুষোত্তমে বাম করতঃ 
প্রত্যহই সহস্র অস্বমেধ যজ্জের ফল লাভ প্রতিদিন ভগবান্ বিষুকে দর্শন করিয়! মানব 
কন্িয়া থাকে। ৩--৫ যে ফল প্রাপ্ত হয়, চাতুর্মান্তকালে একদিনেতেই 

চাতুর্সান্ত ব্রতাচরণে নিরত থাকিয়া প্রত্যহ | সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। ১২ 
সিনুজলে ন্গান ও পুরুযোস্তমকে দর্শন করিলে, আর পুরুষোতমক্ষেত্রে উক্ত মাসচতুষয় 
কোন কারণেই আর শোক করিতে হয় না । ৬ বাদ করিলে, সেই মানব, অস্তে ভগবানের 

মুলিগণ! অধিক কি কহিব, পুক্ুযোভম ; সাধুজ্য লাভ করত সর্বহুঃখ-বিবর্ভিত হইয়। 
ক্ষেত্রে চাতুর্মাস্ত ব্রতাচরণ করত বম করিলে, | পুরুষোত্তম দেহেই বাম করে। ১৩ 
তাহার প্রতি ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি পতিত এবং যে ব্যক্তি, এক বৎসর কাল পুরুষো- 
হইয়া থাকে, কারণ, ভগবানের ভক্তিসাধন | তম ক্ষেত্রে বাস করে, ভগবান্ তাহাকে সমুদয় 
তগবানেরই শ্বরূপ জানিবেন। ৭ | পুণ্যক্ষেত্র-নিবাসের মহাপুণ্যফল প্রদান করিয়া 

অতএব শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত অন্টান্ত সমুদয় | থাকেন। মানব, সর্ব প্রকার পাপে লিপ্ত, সর্ধব 
কার্য পরিত্যাগ করিয়৷ মান্বগণের প্রতত্ব সহ" : প্রকার সদাচার হইতে বিচ্যুত এবং সর্ব ধর্দের 
কারে পবিত্র পুরুষোভ্তম-ক্ষেত্েই বাস করা ূ বহির্ভূত হইলেও তাহার পুকুষযোতমে বাস 
বিধেয়। ৮ | বাই কর্তা ১৪) ৯৫ 

র্বনিয়স্ত। জগণৃঙক্ হরি, উক্ত মানচতু'  যেব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রে একবৎসর কালও 
রন অনস্ত শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, এজন্য সমুদয় | চাতুনান্ত ব্রতাচরণ করিতে পারে, সে নিরতি- 
পুণ্যকেত্রে তাহার সানিধ্য থাকে না। ৯ ৰ শয় পাপী হইলেও সমুদয় পাপপুঞ্জীকে বিস- 

কিন্তু মুর্তিমান্ ভগবান্ বৈকুষ্ঠধামের স্তায় । জর্দন দিয়া বাহা ও অস্তঃগুদ্ধি ল/ভ করত ভগ- 
কেবল এ পুরুযোভমক্ষেত্রেই ছাগশ মান সম- বান্ নৃসিংহদেবের প্রসার্ধে বৈকুঠে গমন করে ॥ 
ভাবেই বিরাজ রুরিয়া থাকেন ১০ সেই জন্যই বলিতেছি, ভগবান্ শ্বীন্ন শয়ন 

অন্ত কার্থুপেক্ষা উক্ত চাতুর্মাস্তকালে দ্বারা যে চাপ্সিমাসকে পবিত্র করিয়া থাকেন, 
তিনি, দবচক্ছে দু হইলে, মিঃসন্দেহ বিপেষরূপে । সেই মাসচতুষ্টর় পুরুযোজমে বাস করাই 
মুক্তিপ্র্দ হইয়া খুকেন। ১১ ূ মানবগণের সর্ববতো! ভাবে বিধেয় | ১৭ 

স্পা সপ পাস, 



বটব্রিৎশোহ্ধ্যায়ঃ | ২০৯ 

ু্াদন্যল ঝা কুরধ্যাজ্জমনাফল্যমৃচ্ছতি । নিধায় পুজয়েদেবাংস্তচ্ছেষ, ভেষু দিক্ষিপেৎ॥ 
আষাটগুটকা দশ্ঠাৎ কুর্ধ্যাৎ স্বাপমহোত্সবমূ 1১৮ পুজান্তে ভাবয়েদৈক্যৎ তেষাং কৃষ্ণদ্িভিঃ সহ ॥ 
মণ্ডপং রচয়েস্তজ শয়নাগারমুভমমূ। এহ্যেহি ভাগবান্ দেব সর্বলোকৈকজীবন। 
দেবস্ত পুরুতঃ শধ্যাৎ রত্বপর্ধযদ্কিকোপরি ॥ ২৯ ৃ স্বাপার্থং চতুরো৷ মাসান্ জগৎকল্যাপবৃদ্ধয়ে ॥ ২৫ 
আস্তীর্ধা সোপধানাস্তৎ মুছুচীনোভ্তমচ্ছদাম। | ইতি জম্প্রার্থয দেবেশান্ তদ্গঅকৃত্রয়স্ততঃ। 
কপুরধূলিবিক্ষিপ্তাং সাধুচন্ছাভপাৎ গুভাম্ ॥ ২০ ৰ প্রত্যচ্চনু প্রতিক্ষিপ্য মণ্ডলস্ততিগীতিভিঃ ॥ ২৬ 
সর্ধ্ঘতো। বেষ্টিতাৎ ছিদ্ররহিতাং চন্দনোক্ষিতামূ ৷ | নয়েচ্ছয্যাগৃহঘবারৎ বাদয়েদৃঘটিকাত্রয়ে। 
সাবুদ্ধারাং সমাং সিপ্ধাৎ নানাচিত্রোপশোভিতাম্ ! পঞ্চানৃতৈঃ স্াপয়েত্তান্ পৃথক পলশতাধিকৈঃ॥২৭ 
এবং স্বাপগৃহৎ কৃত! নিশীথে প্রতিমাত্রয়ম। : হৃন্ধচন্দনৈলিপ্তান্ বস্তালস্করণাদিভিঃ। 
মৌবণং রাজতৎ বাপি রীতিজৎ দবার্ধদৎ তথা । : পুজস্িত্বা যধান্তারৎ প্রাীলির্মন্রমুচ্চরেৎ ॥ ২৮ 
যখাশ্রান্ধং প্রকুববাঁত প্রশস্তৎ পুর্বপুর্ব্বকমূ ॥ ২২ : জগদ্বন্ধে! জগমাধ জয় ত্রাণপরায়ণ। 
তত্রয়াণাৎ হুরাণাৎ বৈ পাদমুলে বথাতথ।। : হিতায় জগতামীশ চাতুর্মান্তান্ ঘদাগমান্। 

হে তপোধনগণ ! যে ব্যক্তি, মানব-জন্মের ! বলরাম ও হুৃভদ্র। এই দেবত্রয়ের পাদমুলে 
সাফল্য ইচ্ছা! করে, সে অপর কোন সতকর্্: প্রতিমাত্রয়কে রক্ষা করিয়৷ উক্তদেববরত্রয়কে 
করুক আর নাই করুক, তাহার পক্ষে পুরুষো” : যথাযোগ্য অর্চনাপুর্ষক পুজাবশেষ দ্রব্য 
তমে আধাঢ় মাসের শুক্ৈকাদশীতে ভগবানের ; সকল প্রতিমাত্রস্কে প্রদান করিবে। এইরূপ 
শয়ন-মহোৎসব করা একাস্ত কর্তব্য। ১৮ | পুজাবসানে শ্রীকৃষ্ণ্দির লহিত প্রতিমাত্রয়ের 

প্র শযনোৎমব করিতে হইলে, ভগবান্। অভেদ ভাবনা করত এইকপ প্রার্থনা করিবে, 
জগন্নাথদেব সন্মুখবর্তাঁ স্থানে, প্রথমে একটী ! হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই অধিল 
পণডপ ও তন্মধ্যে ভগবানের উত্তম শয্পনাগার | লোকের অদ্ভিতীষ্ধ জীবনম্বরূপ। গ্নেৰ ! জগতের 
প্রস্তত করিবে, তৎপরে তন্মধ্যে রত্বপর্ধাঞ্কো- ; কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্তই আপনি চারি মাস শয়ন 
পরি হ্বকোমল উত্তম চীনবপনাচ্ছাদিত যধা, করিয়া থাকেন, এজন্ত শয়নার্থ আগমন করুন, 
যোগা উপধানযুক্ত শধ্য| প্রসারিত করিয়া আগ্নমন করুন। ২৩--২৫ 
তছপরি কর্পুর-রজঃ নিক্ষেপ করিবে এবং : এই প্রকার প্রার্থনাস্তে সেই দেবত্রয়ের 
উহার উদ্ধভাগ মনোহর চন্দ্রাতপ দ্বারা অল- . অঙগদংলগ্ন মাল্যত্রয় প্রতিমাত্রয়ে সমর্পণ করিয়। 
স্কত ও চতুর্দিক্ পরম মনোহর সুক্ষ বদন দ্বারা ' মঙ্জলম্চক স্যতিশীত সহকারে শয্যাগৃছের 
পরিবেষ্টিত করিয়া দেই আবরণ-বস্্রকে চন্দন: : ছ্বার-দেশে লইয়া যাইবে, পরে ঘটিকাত্রয়কালে 
লিগ্ড করিতে হইবে। উহ! ছিদ্ররহিত ও . পীঠোপরি প্রতিমাস্থাপনপুর্ব্বক প্রত্যেককে শত 
উত্তম ছ্বারযুক্ত হওয়া আবশ্যক । উক্ত প্রকার র পলাধিক পঞ্চামৃত দ্বারা নান কর!ইবে ।২৬।২৭ 

শুভ শধ্যা যেন সমতল, সুমিগ্ধ ও নানীপ্রকার :_. অনভর হগন্ধ চন্দন দ্বার! প্রতিমাত্রয়ের 
চিত্রকার্ধে সুশোভিত হয় । ৯৯---২১ | সর্দ্াঙ্গ বিলেপন করিয়া বন্তরলঙ্কারাদি ছারা 

মুনিগণ ! এইরূপ শয়নাগার প্রন্তত করিয়া । যথাবিধি অর্চনা-পুরর্বক কৃতার্জীলপুটে প্রার্থনা 
নিশীথকালে স্বীয় শ্রদ্ধান্থদারে ন্বর্ণময়, রজত- | করত এই মন্্রপাঠ করিবে। ২৮ 
ময়,পিত্তলমর় ব! দারুময় প্রতিমাত্রয় নিম্্াণ | “হে জগঘদ্বে!! হে ছগঞখু! আপনিই 
করাইবে। উক্ত চতুর্ষধ প্রতিমার মধ্যে পুর্বব | জগতের পরিভ্রাপকর্তা, অতঞ্ধ:- 'সপনার অয় 
ুর্্ববিধ প্রতিমা প্রশস্ত জানিবেন। ২২ | হউক। হে ঈশ! আপনি খুখিল জগতের 

ভৎপরে শয়নৈকা্ধণী দিনে, জগমাথ, ! হিতের নিমিত বধার চারি রাধটিয়ন 
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গা অশময়ারি্টান শক্রেণ সহ পুজিতঃ ॥ ২৯ 
এহোহি শয়নাগ্াারৎ হখমত্র হ্বপ পরতো 
ইতি মম্প্রার্থ দেবেশং ব্যাপয়েৎ পুরুবোসমমূ ॥ 
হুদৃঢ়ৎ বন্ধয়েদ্বারৎ বিষ্দোঃ শরনবেশ্বনঃ। 
স্বাপয়িত্বা জগন্নাথ লভতে সুখমুন্তমমূ ॥ ৩১ 

উত্বলখগুয্। 

রাজমাধান্ কুল'খাংশ আশুধান্তধ সম্ভাজেখ 

শাকং দধি পয়ে। মাষান্ শ্রাবণাদে ক্রমার্দিমা, 
রাজাপি চ যতির্ত্ব! নারোহেচ্চশ্্পাহকে ॥ ৩৭ 
বার্ধিকাংশ্চতুরো| মাসান্ ন ব্রতেন নয়েদ্যদ্ধি। 
তশ্ত পাপস্ত শাস্ত্যর্থং কার্তিকে চ ব্রতী ভবেৎ ॥ 

বার্ধিকাংশ্চতুরে। মাপান্ প্রহথথে বৈ জনা্দমে। | নমঃ কৃষণয় হরয়ে কেশবায় নমো! নমঃ 
ব্রতৈরনেকৈর্ণিনৈর্মালাংশ্চ চতুরঃ ক্ষিপে ।৩২ 
কল্পস্থায়ী বিষুঃলোকে নরো! ভক্তো৷ ভবেদৃঞ্বমূ। 
নিয়মব্রতান্নিগদতঃ শৃণুধবৎ মুনস্বো মম ৪৩৩ 
মঞ্চৎটাদিশয়নৎ বর্জয়েন্তক্তিমানরঃ | : 
অনুতো ন ব্রজেন্ার্্যাং মাংসৎ মধুপরৌদনমু 
পটোপং মূলকঞ্ষেব বার্তাকুক্ক ন ভক্ষয়েৎ। 
অভক্ষ্যৎ বঙ্জয়েপুরান্মন্থরৎ দিতনর্ধপমূ ॥ ৩৫ 

ইন্দের সহিত প্ুজিত হইয়া! জগতের অরিষট 
প্রশমিত করুন। হে প্রভো ! এক্ষণে শর়নাগারে 
আগমন করুন, এই শয্যায় সুখে নিদ্রা 
যাউন।? এইবপ প্রার্থনা করিয়! দেবাধিদেব 
পুরুষোত্তকে শয়ন করাইবে। ২৯৩০ . 

অনস্ভর বিষু্র শয়নাগারের ছার দৃঢ়ুরূপে | 
বন্ধ করিয়া দিষে। মানব এইরূপে জগ"; 
ন্নাথ দেবকে শগ্নন করাইলে, পরম মুখল।ভ 
করিয়া থাকে । ৩১ 

উক্ত বার্ধিক চারিমাস ভগবান জনার্দন 
নিদ্রিত থাকিলে, এ মাপচতুষ্টরন বিবিধ ভ্রত- 
নিয়মানুষ্ঠান ছারা অতিবাহন কর সকলেরই 
কর্তব্য । ৩২ 

উন্ূপ করিলে দেই বিষুভক্ত মানব, 
নিশ্চয় বল্পকাল পধ্যস্ত বিযুলোকে বাস করিয়া 
থাকে। এক্ষণে এ সময়ে যে প্রকার ব্রত" 
নিয়ম করিতে হয়, তাহা বলি শুনুন। ৩৩ 

ভক্তিমান্ মানব, চাতুর্মাম্তকালে মঞ্চ ব 
থটাদিতে শয়ন পরিত্যাগ করিবে, ধতুকাল 
ভিন্ন ভাধ্যা-সম্ভোগ করিবে না, মাংস; মধু, 
পরান, পটোঞ&, মূলক ও বার্তাকু ভঙ্ণ করিতে 
পারিবে না এবং দূর হইতেই মহৃর ও শ্বে- 
শধপ বর্জন 
সকল অভ্যক্ষস্ূপ জালিবেন। ৩৪.৩৫ 

শাপলা পপ াশীক 

১প্ সময়ে উল্লিখিত দ্রব্য 

নম্স্ত নরঙ্গিংহাক়্ বিষ্বে পাপ্জিফবে ॥ ৩৯ 
'সায়ং প্রাতর্দিবামধ্যে কশ্মান্তেযু চ যো জপেৎ 
তশ্ত পাপানি সর্বাণি চিতানি ব্হজন্মনু। 
নির্দহত্যেব ভগবাংসুলরা শিমিবানলঃ ॥ ৪৭ 
একাহারো নিরাহারো বিষুনিম্্বাল্যভোঁজকঃ। 
আধাট়ীমবধিং কৃত! কার্তিক্যবধি যে! জপেৎ ॥ 

এ সময়ে রাজমাধ, কুলখখ ও আশ্ুধান্তও 
ত্যগ করিবে এবং শ্রাবণা্ধি মাম্চতুষটয়ে 
যথাক্রমে শাক, দধি, দুগ্ধ ও মাধকলাই 
এই চ'রিটি বস্তকে বর্জন করা কর্তব্য। উল্ত 
চাতুম্মান্ত কালে রাজা হইলেও যতিব্রত অব- 
লঙ্ঘন করত পাতুকা পরিধান করিতে পারিবেন 
না। ৩৬৩৭ 

যদি কেহ কোন কারণ বশতঃ উক্ত মাস" 
চতুষ্য় ব্রতাচরণে অসমর্থ হয়, তাহ! হইলে 
দেই পাপ শাস্তির নিমিত্ত কার্তিক মাসে 
ব্রতাবলন্বন করিবে। ৩৮ 

এই সময়ে ঘে ব্যক্তি, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল 
ও মধ্যাহৃকালে নিত্যকর্তব্য কাধ্যাবপানে “ভগ. 
বান্ কৃষ্ণকে নমস্কার, হরিকে নমস্কার, কেশবকে 
নমস্কার এবং সর্বপাপহারী নরসিংহুমুর্তি- 
বিষুডকে নমস্কার” এই মন্ত্র জপ করে ভগবান 
জনার্দন তাহার বছুজন্ম-সঞ্চিত অধিল পাপ- 
পুপ্তকেই প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তুলরাশিকে 
ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রপ দগ্ধ করিয়! 
থাকেন। ৩৯৪৪ 

যে ব্যক্তি, নিরাহার বা! বিষ্র নিশ্াল্য 
মাত্র ভোজী, কিংব! রাত্রিতে হবিষ্যাশী অথবা 
একাহারী হইস্কা আষাঢ় মালের একাদশী হইতে 
কার্তিক মাসের একাদশী, পধ্যস্ভ চারিমাসু 
পুর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত মন্ত্র জপ করিতে পারে, 



ঘট ব্রিংশোহধ্যায়ঃ। 

নস্তম্তোজী ভবেথাপি স্বর্স্স্কাল্লকং ফলমৃ। 

২১১ 

মিষ্টানৈর্ভোজয়েছিপ্রান্ পজনিতা! জগৎপতিম্ ॥ 
“তৈলাভ্যঙৎ দিবান্বাপৎ মৃাঝাদং বিবর্জীয়েৎ ॥ ৪২| অসমর্থন্ত কার্তিক্যাং পারয়েদ্ত্রতমুতমমূ। 
আধাঢশুরৈ কাদশ্ঠাৎ সংক্রান্তে। কর্কটস্ত বা। 
আযাঢযাৎ বা নরে। ভক্ত্যা গৃহীয্লানিয়মত ব্রতী । 
সর্ধবপাপহরং দেবং প্রপৃত্য মধুহদনম্ ॥ ৪৩ 
তাগ্রে পরিসম্থল্লয ব্রতার্চন্জপাদিকমূ। 
্রার্থয়েৎ পরমানন্দৎ কৃতাগুলিপুটো ব্রতী ॥ ৪৪ 
চাতুন্ান্তাৎ ব্রতং দেব গৃহীতৎ তৃতপ্রসাঞথতঃ। 
তব প্রসাদানির্বিদ্ং সিদ্ধিমায়াতু কেশব ॥ ৪৫ 
্রতেহুম্মিন্ যদ্যসম্পূণে পরলোকগতির্ভযেৎ। 
তন্মে ভবতু সম্পূর্ণ তৎ্প্রসাদাবধোক্ষজ॥ ৪ 
ইতি সম্প্ার্থ। দেবেশং পুরবর্বা স/নয়মস্থিতঃ। 
প্রাপয়েচ্চতুরে। মাদান্ বিষ্ণপিতমতির্্রতী ॥ ৪৭ 
পারণধ্প্রতিমাসান্তে প্রীত্যৈ ক্চগ্ত কারয়েখ। 

স্বর্গবাস তাহার পক্ষে যত্মামাহ্য ফল জানি- 
বেন। এ সময়ে তৈলাভ্যঙগ, দিবা-নিদ্র। ও মিথ্যা 
বাক্য প্রয়োগ সর্বধা! বর্জন করিবে। ৪১। ৪২ 

আধাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশী কর্বট-সংক্রান্তি 
বা আধাট়ী পুর্ণিমাতে ভক্তিপূর্বক মানবের 
পূর্বোক্ত ব্রত গ্রহণ কর! বিধেয় । ৪৩ 

মানব প্রথমে সর্ধপাপহারী ভগবান্ 
মধুহ্দনকে যখাবিধি পুজা করিয়া তৎপরে ব্রত- 
বিষয়ক ভ্রপ/৫নাদির বিষয় সংদ্কলপুরঃসর 
কৃতাঞজলিপুটে “পরমানন্দে এইরূপ প্রার্থনা 
করিবে। ৪৪ 

দেব! আমি আপনার প্রগদে এই যে 
চতুম্মান্বরতগ্রহণ করিলাম, হে কেশব! ইহা- 
যেন অ।পনারই প্রসাদে নির্ব্দ্ে সমাপ্ত হয়।৪৫ 

হে অধোক্ষজ | এই ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই 
আমি ধর্দ পরংলাক প্রাপ্ত হই, তথাপি আপ- 
নার প্রসাদে উহ যেন সম্পৃণ হয়। ৪৬ 

দেবদেব জগনাথনেবের নিকট এইবপ 
প্রার্থনা করিয়া ব্রতাবঙ্গত্বী মানব, পূর্ষেজ্ 
নিষমাবরন্বনপুরধ্বক ভগবাণ্ বিশ্ুর প্রতিই প্রতি 
নিচত চিন্ত নিবিষ্ট, রাধিয়। উল্লিধিত মাস- 
চন্য অতিঝাহন করিবে। ৪৬ 

প্রতি মাসাস্তেই শরীফের শ্রীতর্থে সেই 

তন্তাং পুজ্যৎ জগন্নাথ বহিস্থৎ তপয়েততঃ 1৪৯ 
ঘিজাগ্রান্ পায়সৈমিষ্রবিষুতুদ্ধা। প্রপূজয়েৎ। 
যথাশক্তযা প্রদ্দ্যাঘৈ কনকৎ বস্তরমেব চ॥ ৫০ 
অশক্তঃ কার্তিকে মাসি ব্রতৎ কুধ্যাৎ খুরোদিতম্ 
ব্রতর্চ বিবিধং বিপ্রাঃ কৃদ্কুচান্রায়ণৎ তথা। 
একান্তরৎ ঘ্যস্তরং বা কুর্ধ/ান্থাসোপবাসকম্ ॥৬২ 

অনৌদনং ফলাহারৎ নক্তব্রতমথাপি বা। 

যব-গোধুমকং কুর্ধ্যাৎ পরাকৎ | ব্রতং দ্বিজাঃ ॥ 
পয়ঃ গীত! নয়েদ্যস্ত শাকাহারেণ বা! পুনঃ | 
ভুক্ত চ বিবিধান্ ভোগান্ পরং নির্ব্বাণসূচ্ছতি ॥ 

জ্গৎপতির অর্চনাপুর্বক বিবিধ মিষ্টান্ন স্বার। 
সকল বিপ্রদিগকে ভোজন করাইয়া পারণ করা 
কর্তব্য। আর পূর্বোক্ত প্রতি মাদাস্তে পারণে 
অশক্ত হইলে, কার্তিবী পুর্ণিমাতে উক্ত ব্রতের 
পারণ করিতে পারে। এ দিনে ভগবান্ জগ- 
মাথদেবকে পুজা করিয়া পরে ঘ্ৃতাছতি দ্বারা 
বহিতস্থ জগননাথদবের সন্তোষ সাধন করিবে, 
তৎপরে পায়স ও মিষ্টান্ন ছারা দ্বিজবরগণকে 
বিযু্্ানে পৃজ৷ করিখ তাহাদিগকে যথাশক্তি 
কনক ও বস্ত্র প্রদান করিবে । আর যদি 

চাতুষ্বান্ততব্রতে অশক্ত হয়, তাহ। হইলে, কেবল 
কার্তিক মাসেই পূর্বোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিতে পারে। ৪৮--৫১ 

বিপ্রথণ। চাতুন্মান্ত কর্তব্য কন্তুচাক্্ায়ণ, 
একান্তর ( এক ধিণাস্তর ভোজন) দ্ধত্তর ( দিন 
বয়াস্তর ভোজন ) মাসোৌপবাস, অনৌদন ( অন্ন 
ত্যাগ ) ফল|হার, নজকব্রত (রাত্রিকালে ভোজন) 
যুব গোধুমক ( যব ও গোধূম ব্যতীত অপর 
বস্ক ত্যাগ) ও পরাক ব্রত, প্রভৃতি বিবিধ 
প্রকার ব্রত আছে। ঘিঞগণ ! ধে ব্যক্তি, 
উক্ত চারি মাল, কেবল মাত্র পয়ঃ পান বা 
শাকাহার করিয়া! অতিবাহিত করিতে পারে, 
সে ইহকালে বিবিধ ভোগা. উপ্জোগপুরর্বক 
দেহান্তে প্রম নির্ববাণম্ক্ত রঞ্জু করি।। 
থাকে। ৫২৮৫৪ 



ই১২, উতৎ্কলখঙ্ম্। 

দরস্তত্রাপাশক্তশ্চেৎ বকপঞ্চকমুত্তমমূ। উৎসবাস্তে বরঞ্চ প্রতিজ্ঞায় তদগ্রতঃ। 
শ্রীতয়ে দেষদেবন্ত বন্ঠাবৃতির্ভবেবিতী & ৫৫. | পর্ধ্যাপ্তিৎ কাররিত্বা তু ব্রহ্মলোকে মহীয়্তে 1৬১ 

এতদত্রতং মমাখ্যাতং তগবৎপ্রীতিকারকমু। ইতি উৎ্কলখণ্ডে ফট্ত্রিংপোহ্ধ্যায়ঃ 1৩৬ 
সর্কপাপপ্রশমনং বিঞ্ুলোকগতিপ্রদমূ ॥ ৫* রি 
ধন্তাৎ প্রশস্ত মাযুষ্যং সর্বকামপ্রসাদনমূ। 
মুনয়ঃ প্রোক্তমেতদ্ে। রৃহস্কৎ শৃণুতাপরমূ ॥ ৫৭ ূ সপ্তত্রিংশো হুধ্যায়ও। 
এতদৃত্রতং বা টান্ানি ব্রতানি সুবহৃনি চ। ৷ অততঃপরৎ প্রবকষামি দক্ষিণায়ণমুত্তমমূ।১ 
ভগবত্তক্তিহীনানাং জানিধ্বং বিধ্জ'নি বৈ॥ ৫৮ সংক্রান্তে: ুর্ব্কালীয়া কালে বৈ বিংশতির্মত। 
ফলং মহাক্রতুনাৎ ঘৎ তীর্থানাং ফলমুত্তমমূ। ' মুনয়ঃ পুর্বকালে।হয়ং পুণ্যক্মরন্থ কর্িপামূ ॥ ২ দ্বানানাং তপসাৈব সাত্বিকানাঞ্চ যৎ ফলমৃ। ৷ পঞ্চামৃতৈস্তত্র দেবৎ স্লাপয়েছিধিবদ্বিঞাঠ। 
একয়া বিষুংভক্ত)] তৎসমগ্রৎ ফলমন্ন,তে ॥৫১ | সর্বাঙ্গৎ লেপয়েদস্ত গুরুক্ুরচন্দনৈঃ ॥ ৩ 
যে পশ্যান্তি মহাত্াণ: শয়নেৎদবমুভ্তমমূ | নুগন্ধিমাল্যালঙ্কারৈশ্চারুবন্তৈশ্চ দীপকৈঃ 1 

মাতুগর্ডে ন শ্বপিতি কারয়্তি চ যে মহৎ।॥ ৬০ : নানাভক্ষেটাপচারৈশ্চ পৃজয়েৎ পরমেশ্বরমূ। 
| কর্দুরলিপ্ততান্নুলং মুখাভ্যালে হরের্দদেৎ। 

কোন মানব হদ্দি সম্পূর্ণ কার্তিক মাসও 

ব্রত গ্রহণে অপক্ত হয়, তাহা হইলে, দেবদেব একদাচরণে প্রবৃত্তি দেন, তাহাদিগকেও আর 
জগনাথের প্রীত্র্থে বকপঞ্চক দিনেও (কার্তিকী মাতৃগর্ভে শয়ন করিতে হয় ন1। ৬০ 

একাদশী হইতে পুর্ণিম! পর্ত্ত পঞ্চদিবদ)  দ্বিজগণ! ভগবানের শর়নোৎদবাস্তে তৎ- 
বতবৃতি অবলম্বন করিবে । ৫৫ । সম্গিধানে উল্লিখিত ব্রতাচরণে প্রতিজ্ঞা 

মনীধিগণ বলিয়াছেন, উক্ত ব্রতাচরণে ভগ* , হইয়া ধধামময়ে সমান্তি করিতে পারিলে, 
বান্ প্রীত হল। অধিপ পাপ বিলুপ্ত হয়, বিজ | মানব নিঃসন্দেহ ব্রক্মলোকে বাদ করত ব্রহ্গ- 
লোকে বাদ করা যায়, দীর্ঘাযুং লন্ধ হয় এবং । লোকবামিগণ কর্তৃক পুিত হইয়। 
সমুদয় কামনা দিদ্ধ হইয়া থাকে; এজন্য । থাকেন। ৫১ 
উহাও অতি প্রশংসনীয় ব্রত । মুনিগণ! এই ত | ত্রিশ অধ্যায় সরমীপত॥ 
আমি আপনাদিগের নিকট চাতুনান্ত ব্রতের | 
বিষন্ন কহিলাম, এক্ষণে অপর এক রহস্ত কথা নন, 
শ্রবণ করুন। ৫৬। ৫৭ মুনিগণ! অতঃপর অনুভম দক্ষিণায়ন 

অ'মি যে এই চাতুন্ান্ত ব্রতের কথা কহি- : সংক্রান্তিকৃত্যের বিষ বলি শুনুন। উক্ত 
লাম কিংব। অন্ঠান্ত বছতর ধে সকল ব্রত আছে, | সংক্রান্তির পরব্তা বিংশতি দ্ণ্ডকাল, কর্ণ 
ভগবদৃভক্তিবিহীন ব্)ক্তিগণের পক্ষে তত | গণের পুণ্য-কন্মানুষ্টানে বিহিত। ৯২ 
সমুদ্বপ্নই বিফল জানিবেন। ৫৮ | দ্বিজগণ ! এ লময়ে জগন্াথদেবকে পঞ্চা- 

সমুদয় মহাবজ্, অখিল তীর্থ, সর্বপ্রকার ৷ মৃত ছারা যথাবিধি গ্নান করাইয়া অগ্ুরু, কর 
দান ও তপস্ত। এবং অগ্ঠান্ঠ সর্ধ্হিধ সাত্বিকী! ও চন্দন ছার তাহার সর্ধবাদগ লেপনপুর্ঘক 
ক্রিয়ার যে ফল উক্ত হইয়াছে, একমাত্র বিধু- | সুগন্ধি মাল্য, অলঙ্কার, মনোহর বস্ত্র, দীপমাল! 
ভক্তি-বলেই তত্মমুদয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া | এবং তক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার ছ্থারা 
যায়। ৫৯ সেই পরমেশ্বরের পুজা করিবে। ৩1৪ 

সে সকল মহাত্মা ভগবানের এই অনুত্তম | উক্ত পুজায় ভগবান হরির মুখসনিধানে 
শননোসব দর করেন কিৎয। অপর ব্যক্তিকে কর্পুরলিগ্ তান্ুল প্রদান এবং অক্তযুকত 



জণ্তত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

 দূর্কাুরাক্ষতৈন রাজময়াপূ রয়ে ক ॥ ৫ 
পুজিতৎ পুজ্যমানৎ ব| যঃ পণ্ঠেৎ পুরুযোভম। 
পুজাশতগ্ুণং পুণ্যৎ তম্মৈ দদ্যাজনার্দনঃ ॥ ৬ 
অয়নে দক্ষিণে তন্মিনর্ধ/মাণং শ্রিপ্ঃ পতিমু। 
যে পশ্যন্তি ছিজশ্রেষ্ঠাঃ গুচিতদগতমানসাঃ ॥ 
বিহায় সর্ন্ঘপাপানি বিষুখলোকং ব্রজস্তি তে ।৭ 
অল্পা বা মহতী যাত্রা সর্ব মুক্তি প্রদা হরেঃ। 
তম্মিংস্তম্মিন্ দিনে দৃষ্টো৷ ভগবান্ মুক্তিবে। ধ্রবমূ 
বি্বামহেতোমুর্ধাণাৎ যাত্রা হোতা কৃপাবত|। 
বিষুন! কথিত। বিপ্রাঃ পাপিনাৎ কিন্িষাপহাঃ ॥ 
আয়াসজনিতং পুণ/ং মন্তান্তে ন নরাধমাঃ ॥ ৯ 
লক্ষমীপতের্ভোজনায় সংস্কার্ষোহুত্র মহানলঃ। 
বৈষ্বাগিৎ সমাধায় নিরূপয চরুমুত্তমমূ । 

র্ঘান্ুর দ্বারা নীগাঞ্জন! করত তাহার সম্বর্দন। 
কর! বিধেয়। ৫ 

যে ব্যক্তি, ভগবান্ পুরুষোন্তমকে & সময়ে 
পুজিত ব! পুজ্যমীন হইতে দর্শন করে, দেব 

জনার্দন, তাহাকে পুজার শতগুণ পুণ্য প্রদান 

করিয়! থাকেন । ৬ 
ঘিঞ্্বরগণ! অধিক কি কহিব, যাহার। 

গৰিত্র ও তদগতচিস্ হইয়। উক্ত দক্ষিণায়ন 
সংক্রান্তিতে ভগবান্ শ্রীপতিকে অর্চিত হইতে 
অবলোকন করে, তাহার! নিশ্চয়ই অখিল 
পাপরাণি পরিত্যাগপুর্র্ক বিঞুলোকে গমন 
করিয়া থাকে । ৭ 

মুনিগণ! ভগবান্ হরির অল্প বা মহৎ 

২১ 

বৈশ্বদেব ৎ প্রকুষর্বীত ভগবৎপাকসাংমমূ ॥ ৯১ 
ব্রহ্গণে বাস্কপতয়ে প্রজায়াং পতয়ে তথ!। 

বিষবে বিশ্বক্রে চ বুধোহনৌ জুহয়াৎ শুচিঃ। 
রাজ্ঞ! নিযুক্ত আচার্ঃ শ্রোতস্মারতক্রিয়াপরমূ। 
দ্বারি চগুপ্রচগুভ্যামৈশান্তাৎ ক্ষেত্রপালিমে ॥১৩ 
দক্ষিণে চ বিরূপার খগানাৎ পতয়ে তথা। 
হর্গাস্বরতীভ্য।ঞ নৈর্বত্যাৎ বিনিবেদয়েখ ॥ ১৪ 
মহালম্থামহেন্দরাত্যাং প্রাচ্য।ৎ দিশি বলিঃ স্মৃতঃ 
বিষোঃ পরিষদেভ্যোহথ পশুনাৎ পতয়ে তথা ১৫ 
উদীচ্যাৎ বলিদানং তু নারদাগ্নাথ পশ্চিষে। 
আখেধ্যাম্য়ে দদ্যাদায়ব্যাৎ বিশ্বসাক্ষিণে ॥১৩ 
পঞ্শ্বমনরূপেভো। বিশ্বকত্রেছিথ মধ্যতঃ। 

আদ্যস্তয়োর্জলৎ দদ্য।ৎ প্রত্যেকং বলিকর্্মণি।১০ 
দতব। বলি তাগো তু কারয়েৎ পাকমুস্তমমূ। 
লন্ধ্যাতয়ে ভগবতঃ পুজায়াঞ্রূকারণৎ | 

ূ চরুসংস্কারকাঙ্গানি ভক্ষাভোজ্যাদিকানি বৈ 1১৯ 

তপোধন! ভগবান্ লক্মীপতির ভোজ্য- 
বন্ধ প্রস্ততকরণার্থ অগ্রে পাকশালার সংস্কার 
করিতে হইবে। , অন্তর নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত 
শ্রোতস্মার্ত-ক্রিয়াবিষয়ে অভিজ্ঞ, পবিত্রাত্মা, 
পবিভ্রদেহ, জ্ঞান্বান্ আচার্ধা, বৈধগাবাণি স্থাপন- 
পুরধ্বক অত্যুন্তম, চরুপাকান্তে ভগবানের পাক- 
সাধন বৈশ্ঠদেব চরুবলি প্রদান করিয়া ব্রহ্মা, 
বাহ্পতি, প্রজাপতি, বিষুঃ ও বিশ্বকর্ত। 
উদ্দেশে অগ্তে আহুতি দান করিবেন। তৎ- 
পরে দ্বারদেশে চণ্ড ও প্রচণ্ড ঈশানে ক্ষেত্র- 

সমুদয় উতসবই মুক্তিপ্রদ, এপ্পন্ত তন্তদ্দিনে | পাল, দক্ষিণে বিরূপ ও ধগপতি, নৈধ ত কোণে 

ভগবানৃকে দৃষ্টিগোচর করিলে যে, মুক্তিলাভ | হূর্গা ও সরন্বতী, পূর্বদিকে মহালক্ষমী ও মহেন্দ্র, 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। ৮ র উত্তর দিকে বিষুর পারিষদ্গণ ও পণুপতি, 

বিপ্রগণ | ভগবান্ বিষ কুপাপরবশ হইয়াই ; পশ্চিমে নারদ, অগ্নিকোণে অগ্নি, বায়ুকোণে 

মুর্খ জীবগণের বিশ্বাসার্থ পাপিঙ্গণের সর্বপাপ- | বিশ্বসাক্ষী ও প্রাণাপানাদি পঞ্চবাধু এবং মধ্য- 
বিনাশক উক্ত উৎসব সকল ন্বয়ংই কীর্তন : স্থলে বিশ্বকর্তী-উদ্বেশে আহৃতি প্রদ্দান করিতে 
করিয়াছিলেন, কারণ নরাধমগণ কাচ আয়াস- : হইবে, উক্ত প্রত্যেক বলি কর্মেরই আদ্যন্তে 
জনিত পুণ্যের আদর করিগ্না থাকে না। ৯১০ ৰ জলপ্রক্ষেপ কর! কর্তব্য । ১৯--১৭ 

-____্্া। নপতি ত্রিদন্ধ্যাতেই ভগবানের পুজার্থ 
* মান্গল্যনীতনৃত্যাদ্যের্নারী হলুহুলাং হদেৎ ॥ ূ উক্ত প্রক্কারে অগ্গিতে চরুবলি প্রদানাস্তে 

ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ । উত্তমরূপ অনাদি পাক এবং ছুট নিমিত্ত চু 



“২১৪ উৎ্কলখণ্ড্। 

তৃপ্যস্তি তশ্মৈ পিতরঃ হুরাশ্চ 
প্রয়াস্তি লোকৎ মধুহ্দনন্ত ॥২৫ 

নাতঃ পবিত্রং বন্তৃত্তি হব্যকব্যেযু ভোঘিজাঃ। 

বনি যোজয়েখ তত্র লোকাৎন্ত্ৈধর্ণিকান্ নৃপঃ। ! 
আদ্যান্ পবিত্রান্ শুদ্রানথ ব৷ ত্রিবর্ণপরিদেবকান্ 
লৌকিকো ব্যবহারোহয়ং পচতি শ্রী: শ্বয়ং গ্রবমূ 
ভূঙক্তে নারায়ণে! নিত্যৎ তয়া পকৎ শরীরবান্ ॥ 
অমৃতৎ তদ্ধি নৈবেদ্যৎ পপস্থং মুর্দি ধারপাঁৎ। 
ভক্ষণান্মদ্যপানাি মহাপাতক -সংক্ষয় ॥ ২২ 

আস্রাপাম্মানসং পাপৎ দর্শনাদ্ৃত্টিজং তথ|। 
আস্বাদাদাকৃতং পাপৎ শ্রাবণ ব্যপহোতি ॥২৩ 
স্পর্শনাত্বকৃকৃতং পাপৎ মিথ্যাভাষং তথাদিজাঃ। 
গাত্রলেপাদ্দহেত পাপৎ শারীরৎ বৈ ন সংশয়ঃ॥ 

মহাপনিত্রৎ হি হরের্নিবেদিতৎ 
মিবেদ্দ্ষ্ঃ পিতৃদেবকন্মীনু। 

সংস্কার অঙ্গ সকল নুচারন্ূপে সম্পাদল 
করাইবেন; অপিচ প্রত্যেক পুজাতেই প্রন্থত 
ভোজ্য ভক্ষ্যা্দি নিবেদন করিতে হইবে। উক্ত 
পুঁজাকাধ্য যাহাতে পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হয় 
ভজ্ন্ত রাজা ব্রাঙ্মণাদি ব্ণত্রক্প কিংবা অরিবর্ণ" 
সেরক পবিত্র শুদ্রগণকে নিযুক্ত করিয়া 
দিবেন। ১৮৮২০ 

ভগবানের অননব্যগীনা্দি বিষয়ে এইরূপ 
লৌকিক ব্যবহারও আছে যে, ত্বয়ৎ লক্ষ্মী 
দেবীই এ সমস্ত পাক করেন এবং মুর্ভিমান্ 
সাক্ষাৎ নারায়ণ নিত্য মেই কমলার শ্বহস্ত 
নিষ্পাদিত অনাদি ভোঞ্জন করিয়া থাকেন।২৯ 

মুনিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, ভগবানের 
সেই নৈবেদ্যান অমৃতশ্বরূপ, উহ! মস্তকে ধারণ 
করিলে সমুদয় পাপ বিন করিয়া থাকে ও 

ন্রাণাৎ রূপমাস্থায় তদনস্তি দিবৌকসঃ। 
অভিমানো মহাতস্তত্র দেবদেবস্ত চক্রিণঃ॥ ২৬ 
শ্বেতোনামো মহারাজঃ পুর! ত্রেতাযুগেহভব্ৎ। 

ব্রতস্থোহুত্র মহাভক্তিং টকার পুরুযোজমে ॥২৭ 
ইঞ্জছায়েন রচিত-মহাভোগানুলারতঃ। 
ভোগান্ প্রকল্পয়ামাস প্রত্যহৎ জ্ীপতেম্দা ॥২৮ 
ভক্ষ্যভোজ্যান্তনেকানি ফড়ুরসাংশ্চ মুমংস্কতান্। 
মাল্যানি চ বিচিত্রাণি হুগন্ধমনুলেপনমূ ॥ ২১ 
গীতবাদিত্রনৃত্যানি দ্িব্যানি হুবহূনি চ। 
রাজোপচারা বুশোহবসরেহবসরে হরেঃ 1৩০ 

হবির এ মহাপবিত্র নৈবিদ্যানন নিবেদন করে, 
তাহার প্রতি দেবগণ ও ম্দীয় পিতৃগণ পরম 
শ্রীত হইস্বা থাকেন এবং সে নিঃসন্দেহ বৈকু্" 
ধামে গধন করে। ২৫ 

দ্বিজগণ! বস্কতঃ হব্যকব্যকরণে উহা" 
পেক্ষা পবিত্র বস্ত আর কিছুই নাই, অধিক কি 
দেবগণও মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া এ মহা. 
প্রগাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্ত এঁ মহা" 
প্রগাদ বিষয়ে দেবদেব চক্রপাণির মহান্ 
অভিমান অছে, জানিবেন। ২৬ 

পুর্বে ভ্রেতাযুগে শ্বেতনামে এক মহারাজ 
ছিলেন। তিনি ব্রতাবলম্বী হইয়া ভগবান্ 
পুরুযোস্তম জগনাধদেবকে সাতিশয় ভক্তি 
করিতেন । ২৭ 

ভক্ষণ করিলে মদ্যপনাদি মহাপাপও বিলুপ্ত | নৃপণর ইন্দরহ্যয়কৃত মহাভোগের প্রণালী 
হয়। ২২ | অনুসারে তিনিও প্রত্যহ সানন্দহাদয়ে হুসং 

ছিজগণ! এর মৃহাপ্রসাদ আছাণ মাত্রে। স্মত ফড়ুবিধ রূসপূর্ণ বিবিধ ভোজ্যভক্ষ্যা্ি 
মানস পাপ, দর্শনমাত্রেই দৃষ্টিজ পাঁপ, আস্বাদ ৷ ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যধোচিত 
মাত্রে বাক্যজ, শ্রবণেক্তিমজ ও মিধা-কথনজ : বিচত্র মাল্যমকল ও সুগন্ধ অনুলেপন ড্রব্য 
পাপ, স্পর্শন মাত্রে ৩ৎকৃত পপ এবং গ্রাত্রে | অর্পণ করিতেও ক্রুটি করেন নাই, অপি চ 
লেপম মাত্রেই শরীর সমস্ত পাতকই যে ভগবান্ হরির গ্রীত্যর্থে উপযুক্ত সময়ে সমরে 
রোহিত হয় তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় বছবিধ শ্রুতি-সুখকর নৃত্যগীত ও বাদ্যও করাই. 
নাই। ২৩। ২৪ তেন এবং ব্হবিধ রাজযোগ্য উপচারদকলও 

যে ব্যক্তি দৈব! পৈত্রিক কার্যে ভগবান দান করিতেন। ২৮স্৮৩০ 



সগ্তত্রিংশোহধ্যায় | 

ব্ছবিভ্তবায়ায়া সভক্তিভাবনিরূপিতাঃ। 

২১৫ 

ইন্খং সঞ্ষিস্ত়ন্ রাজ! দিথ্যাসনগতং হরিমৃ। 
, ততদৈষণবশাস্ত্রোক্ত-মহাভোগাঃ পৃথগৃবিধাঃ ॥ ৩১ তুঞ্জানমনরপানাদ্যৎ শরিয়া হুপরিবেষিতমূ॥ ৩৮ 

কল্পিতান্তেন ভূপেন বিদ্বৎপন্বজভানুনা ॥ 
প্রাতঃ পুজনবেলায়াৎ হুরিং দ্রষটুং জগাম সঃ 1৩২ 
কম্মিংশ্চিদ্দিবসে রাজা পুজ্যমানৎ দদর্শ তম । 

প্রণম্য দেবং স্বত্ব চ বন্ধাঞজলিপুটে মুদ। ॥ ৩৩ 
প্রাসাদঘ্বারনিকটে স্থিতবান্ নৃপনভমঃ। 
ৃষ্ট ব্বয়ৎ বিরচিতাস্ুপচারাননুত্তমানূ্ ॥ ৩৪ 
উপায়নসহতস্ত হরেরগ্রে প্রকল্িতমূ। 
চিন্তয়ামাম মনসা কিকিন্ধ্যানানলম্িতঃ ॥ ৩৫ 
মগুষা কল্লিতৎ ভোগৎ গ্রহীষ্যতি হরিঃ কিমু। 
দেবৈর্দিব্যোপহারৈর্ধো ন শক্যোহভ্যর্চনাবিধৌ ॥ 
মানসৈরুপচারৈধং পুজয়স্তি যত্ব্রতাঃ। 
ভাবহুষ্ট্ো বহির্ধোগো ন মুদে তন্ত নিশ্চিভমূ 1৩৭ 

মুনিগণ! প্রধান প্রধান বৈষ্ব-শাস্ত্রে 
বছবিভ্তবায় ও আয্নালসাধ্য যে সকল পৃথগৃ- 
বিধ মহাভোগের বিষয় কথিত আছে, 
বি্গণরূপ পদ্থজনিচয়ের হৃধ্যসমপ্রকাশক 
সেই ভূপতি পরমভক্তিসহকারে প্রদেয় 
তৎসমুদ্বয়েরইে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
একদিন দেই রাজ।, প্রাঙ্খকালীন পুজার 
সময়ে ভগবান্ হরিকে দর্শনার্থ গমনপুর্বক 
দেখিলেন, তাহার পুজ! হইতেছে। তখন সেই 
হুপবর জগনাথদেবকে প্রণাম ও শুব করিয়। 
কৃঙাঞলিপুটে প্রামাদের দ্বারদেশে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর নিজ ব্যবস্থাপিত 
অত্যুত্তম উপগারনিচয় এবং হরির সম্মুখ- 
স্থাপিত সহত্র সহআ্র উপহার ড্ব্য অবলোকন- 
পূর্বক কিকিদ্বযানস্থ হইয়া মনে মনে এহরপ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৩১-৮৩৫ 

দেবগণ দিব্য উপচারনিচয় ছরাও ধাহার 
অর্চনা! করিতে সমর্থ নন এবং বাহ্যোপচার- 
সকল ভাবদুষ্ট, এজন্ত নিশ্চয়ই ভগবান্ হরির 
তাহা সম্তোষকর নহে, এই বিবেচন!য় ধতত্রত 
মানবণ্ণণ মানমোপচারে সতত যাঁহাকে পু! 
করেন, সেই ভগবান্ হরি কি মনুষ্য-কল্পিত 
ভোগ্যবন্থনকল গ্রহণ করিবেন ? ৩৬। ৩৭ 

দিব্অজালম্ক তয় দিব্যগন্ধুকৃলয়া। 
অনর্ধরত্মজীর-শিঞ্জিতেন সুরালয়মূ ॥ ৩৯ 
পূরয়ন্ত্য। শ্ব্ণদর্বধযা দদত্যা সাদরৎ রসান্। 
ভগবত্প্রতিরূপৈশ্চ ভুগ্জানৈঃ পরিবে্টিতমূ॥ ৪, 
ৃষ্টা কতার্থমাত্ানৎ মন্তমানস্তদদৃভূতমৃ। 
প্রোক্মীলিতাক্ষঃ স পুনঃ প্রাগৃদৃটৎ সমবৈক্ষত।॥ 
ততঃ প্রভৃতি রাজাসৌ পরাং ভক্তিমুপেযিবান্। 
নাবেদিতাশিব্রতবাংশ্চচার নুমহতৎ তপঃ ॥ ৪২ 
অকালমৃত্যুনাশায় স্বরাজ্যে মৃতমুক্তয়ে। 
মন্ত্রাজং জপন্িত্যং শ্রিতানাৎ কল্পপা্দপমূ ॥৪৩ 
ঈদর্শ শঙবরধান্তে নৃহরিং দুরিতাপহম্। 

মুনিবরগণ ! শ্বেতরাজ নিমীলিত নেত্রে 
এইবপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানদৃষ্টিতে 
দেখিলেন, ভগবান হরি, দিব্যাসনে আগীন 
হইয়া তত্তৎ অন্নপানারদদি সকল ভোজন করিতে- 
ছেন, কমলাদেবী, অলৌকিক সৌর ভপুর্ণ দিব্য 
বসনও দিব্য মাল্যে সুশোভিত হইয়৷ অমূল্য 
রত্বময় মণ্জীর-ধ্বনিতে হুরলোক প্রপুরিত করত 
্বর্ণলির্মিত দবর্বা ( হাতা) ছারা সার্ধরে সেই 
ষ্ড়্রসপূর্ণ অন্নারদি স্ুনিয়মে পরিবেশন করিতে 
ছেন এবং ভগবানের প্রতিমুর্তিদকল চতুর্দিকে 
পরিষেষ্টনপুর্বক ভোজন করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন ॥ ৩৮---৪০ 

সেই নৃপবর, সেই অভ্ভুভব্যাপার দর্শনে 
আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং পুনর্ধবার 
নেত্রত্বয় উদ্মীলনপুর্ধক যেরূপ পুর্বে দৃষ 
হইয়াছিল, তদ্রপই নিরীক্ষণ করিলেন। ৪৯ 

মুনিগণ! তদবধি সেই রাজা জগন্নাথ 
দেবের প্রতি পরম ভক্তিমান্ হইয়! নিজ রাজ্য- 
স্থিত ব্যক্তিদিগের অকাল-মৃত্যু-নাশ ও মৃত- 
ব্যক্তির মুক্তিকামনাপন অনাহার ব্রত অবলম্বন. 
পুনর্বক নিরস্তর আশ্রিতগণের কল্পপাদপস্বরূপ 
মস্ত্রা জপ করত সুমূহৎ তপ্ত আচরণ 
করিতে লাগিলেন। ৪২। ৪৩ 

এইরূপে শতবর্ষকাল অভীত হইবার পরব 



২১৬ 

যোগাসনাজনিলয়ৎ বামাঙ্গাবস্থিতজিয়মূ। 
ত্রিদশৈঃ দিন্ধযুক্তৈশ্চ ভুয়মানং স্মিতাননমূ॥ ৪৪ 
ভ্াস্তো বিম্ময়ভীতিভ্যাৎ হর্ধগদৃগদয়। গিরা। 
প্রসীদ নাথেতি লপন্ পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৫ 
তপঃকশং তং প্রণতৎ দৃষ্টা সনরকেশরী । 
অকল্মষং ক্ষিতিগতং বিবহ্ষুর্ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৬ 

নরপিংহ উবাচ। 
উত্ভতিষ্ঠ বৎস ভক্ত্যা তে প্রপননং বিদ্ধি মাহ প্রভূমূ 
মনি প্রসম্নে নালভ্যং বরং তং প্রার্থযতাৎ ভবান্ 
শ্রত্বাথ ভগবদ্ধাক্যৎ অমুত্তস্থৌ ততো নৃপঃ । 
বন্ধাঞুলিপুটো৷ নত! ভক্তযাবোচজ্নার্দনমূ ॥ ৪৮ ূ 

শ্বেতরাজ উবাচ । 
দ্বামিন্ দি প্রদাদস্তে মি জাতঃ সুহুর্লভঃ | 

দুরিতাপহারী নৃসিংহদেবের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিলেন দেখধিলেন, তিনি যোগপদ্মামনে অধি- 
চিত আছেন। তাহার বামভাগে লক্ষমীদেবী 
বিরাজ কাঁরতেছেন, তদীয় মুখমগ্ডলে ঈষৎ 
হাস্তরেখা প্রকাশ পাইতেছে এবং ত্রিদশগণ 
সিদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়৷ তাহাকে 
স্তুতিবাদ করিতেছেন। ৪৪ 

শ্বেতরাজ, সেই নৃসিংহদেবকে সন্দর্শন- 
পূর্বক যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ে উদৃভরান্তচিত্ত 
হইয়া হর্ধগদ্গদ বচনে “হে নাথ! প্রপন্ 
হউন” এইরূপ বলিতে বলিতে ধরণীতলে 
বিলুন্ঠিত হইলেন। ৪৫ 

তখন ভক্তবৎ্সল সেই হৃলিংহদেব, তপঃ- 
কৃশ নিপ্পাপদেহ সেই শ্বেতরাজকে প্রণত ও 
কিতিতল-বিলুন্িত দেখিয়া! কহিলেন, বৎস! 
গাত্রোখান কর, তোমার ভক্তিতে আমি সাতি- 
শয় প্রসন্ন হইয়াছি, এবং আমি প্রণস্ম হইলে 
জগতে কিছুই চুর্লভ থাকে না জানিবে, অতএব 
এক্ষনে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ৪৬। ৪৭ 

শ্বেতরাজ, ভগবানের তদ্থাক্য শ্রবণে গাত্রো- 
খানপুরব্বক বিন ও কৃতাগ্ুলি হইয়া ভক্তিসহ" 
কাঞ্জে মেই জনার্দনকে কহিলেন, ত্বামিন! 

উত্কলখণ্ম্ 

সারূপ্যমথ সম্জ/প্যস্থান্তামি তব সমিযৌ ।৪১ 
স্থান্তে যাবনন পত্তেহহৎ মদ্দ্রাজ্যে ন জনঃ কচিৎ 

নাকালে ভ্রিয়তেকশ্চিৎকালে চেস্ুক্তিমাদুয়াৎ।৫ 
শুন্কৃত্বা ভগবান্ প্রাহ শ্বেতরাজানমুত্তমমূ। 
শ্বেত তে বান্ছিতং ভূয়াতিষ্ট তং মম দক্ষিণে ॥৫১ 
ভূত্ব। ব্ষনহত্রৎ তু রাজ্যং ন্বৎ হুসম্ৃদ্ধিমৎ। 
মম নির্দাল্যভোগেন ক্ষীণাশেযাঘনকয়ঃ। 
সলিম্বলাস্তঃকরণো মধ্সারপ্যমবাপ স্তসি॥ ৫২ 
বটসাগরয়োর্মধ্যে মুক্তিস্থানে সুছুলভে | 
মদীয়াদ্যাবতারস্ত বিষেশর্মৎস্ রূপি পঃ॥ ৫৩ 
সম্মুখীনো বস ত্বং হি স্ফটি কানলবিগ্রহঃ। 
ধ্যাতিৎ যান্ডপি ভলোকে শ্বেতমাধবসংজ্জয়া ॥৫৪ 
যুধ্য়ারস্তর!লে যে প্র।ণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ। 

| তির্ধাঞ্চোহুপি চ কীটো। বা প্ুষং তে মুক্তিমানথুযুং 
| অমরা যত্র মরপমিচ্ছস্তি কিমু মানবাঃ ॥ ৫৬ 

আমি যেন আপনার সরূপ্য লাভ করত আপ- 
নার নিকটে অবস্থান করিতে পারি এবং যাবৎ 
কাল আমি নৃপতি থাকিব, তাবৎকা্প যেন 
আমার রাজ্যস্থিত কোন ব্যক্তিরই অকালমৃত্যু 
না হয়। উহার? যথাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া যেন 
মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৪৮--*৫০ 

ভগবান্ তদ্বাক্য শ্রবণে শ্বেতরাজকে কহি- 
লেন, শ্বেতরাজ! তোমার বাঁধা পুর্ণ হউক, 
তুমি আমার দক্ষিণে অবস্থিতি করিবে। ৫১ 

তুমি আর সহত্রবর্ধ শ্বীর় মহালমৃদধিপুর্ণ 
রাজ্য উপভোগ করত মদীয় প্রসাদ ভোজনে 
অখিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত ও সম্যক্ 
নির্দলাস্তঃকরণ হইয়। আমার সারপ্য প্রাপ্ত 
হইবে। ৫২ 

তুমি, অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবস্ত 
সুহুর্লাত মুক্তিক্ষেত্রে মদীয় আদিঅবতার-মুর্তি 
মতস্তরূপী বিষ্কুর সম্মুখীন হইয়া! স্ফটিক-মণিবৎ 
বিমল দেহে বাস করিবে এবং তৃলে।কে শ্বেত 
মাধব নামে বিখ্যাত হইবে। ৫৩। ৫৪ 

তোম।দিগের উভয়ের মধ্যস্থলে যে সকল 
আমার প্রতি আপনার যদি মুহূর্নত প্রদক্নত! | মানবগণ কিন্ব! তিধ্যগ্জাতি বা কীটগণও প্রাণ 
জদ্মিয। থাকে, তাহ! হইলে এই বর দিন, । ত্যাগ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহার! মুক্ত হইবে। 



অষ্রুত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 

তবোগরস্তাং দিশি যৎ সরঃ পাপনিবর্হণম্। 

তত্র গ্রাত উপম্পৃশ্ তদীয়ে দক্ষিণে তটে। 

মুবযোরুরটিপুত অংসতত্বণ প্রাণান্ বিমুচ্যতে ॥৫৭ 

অ'সমস্তাদিদৎ ক্ষেত্ৎ যত্র কুতাপি মুজিদমূ। 

ূঢাতবনাং বিহ্বসিতে প্রধানং স্থানমীরিতম্ ॥ ৫৮ 

তব রাজ্যে চ যে লোঁকা মম নিশ্ম্বাল্যতোজিনঃ। 

মৃতির্নাকালিকী তেষাৎ কথধাচিন্ন, তবিষ্যতি ॥ ৫৯ 

ইতি প্রীউৎকলখণ্ডে সগুবিংশোহুধ্যায়ঃ॥ ৩৭ 

অষ্টত্রিংশোহুধ্যায়ঃ। | 

জৈমিনিরুবাচ। 

ইতি দত! বরং তস্মৈ শ্বেতরাজার় বৈ পুরা। ূ 

জগামাস্তহিতো বিপ্রাঃ প্রাসাদাস্তঃ স্থিতো হরিঃ | 
িটিাতিউিজিটিতজীতিটিিডির68 
মানবগণের কথ! কি, দেবগণও ও স্থানে মৃত্যু 
ইচ্ছা করিয়। থাকেন। ৫৫1৫৬ 

তোমার নিবাদার্থ যে স্থান নির্দিষ্ট হইল, : 

তাহার উত্তর দিকে সর্বপাপবিনাশক যে 

সরোবর আছে, হাতে ন্নানান্তে আচমন- 

ুরর্বক তদীয় দক্ষিণতটে তোমাদিগের উভয়ের 

ৃ্টিপূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে সকলেই যে 
বিমুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৫৭ 

ফল কথা, এই প্ুুরুষোভমক্ষেত্রের চতু- 
কেই যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেই উহা 
মুক্তি দান করিয়৷ থাকে, জানিবে। মৃঢাত্ব।" ৷ 

$ দিগেরও বিশ্বাসোৎপাদন মিমিত্ত এই স্থানই 
' জর্বপ্রধান পুণ্যস্থান বলিয়। কথিত আছে । ৫৮ 

শ্বেতরাজ! তোমার রাজ্যমধ্যে যে সকল 

লোক, আমার মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে, 

নিশ্চয়ই তাহাদিগ্লের কদাচ অকালমৃত্যু ঘটিবে 
না, জানিও। ৫৯ 

সপ্তত্রিংৎশ অধ্যার সমাপ্ত ॥ 

». জৈমিনি বলিলেন, হে বিপ্রগণ | প্রাদাদ- 

মধ্ছিত ভগবান্ হরি নৃসিংহমুর্ডিতে মেই 
শ্বেরাজকে এইরূপ বর প্রদান করিয্নাই 
অন্তর্ধান করিলেন। ১ 

২১৭ 

সমস্তজগণ্াদ্যা শ্রী; হুতি-স্থিতিষিনাশকৃৎ। 
বৈষণবী শক্তিরতুল। বিষুদদেহার্বহারিণী ॥ 
হুধোপমৎ পচত্যন্নং তুঙুক্তে নারায়ণঃ প্রভৃঃ॥১ 
ভচুচ্ছিষ্টোপভোগো হি সর্ধাঘক্ষনুকারকঃ | 
ন তাদৃশসমৎ পুণ্যৎ বত্তত্তি পৃথিবীতলে ॥ ৩ 
প্রায়শ্চিতমশেষাণাৎ পাপানাং পরিকীর্ভিতমূ। 
ভগবৎপার্দপদ্বানুত্রেক্ষণোপাসনাপ্িভিঃ ॥ ৪ 
পাকসংস্কারকত্তূর্ণাৎ সম্পর্কোহত্র ন দৃষ্যতি। 
প্থায়াঃ সম্িপানেন সর্ব তে শুচয়ঃ স্থৃতাঃ ॥ ৫ 
বেষ্টালয়গতং তদ্ধি নিম্াল্যং পতিতাদয়ঃ। 

স্পৃশত্যান্নং ন হুষ্টৎ তদ্যথা বিষুদ্ততৈব তৎ ॥ ৬ 
ব্রতস্থা বিধবা তত্র সর্ব বর্ণাশ্রমানস্তথ। 
তৎপ্রাশনেন পুয়ন্তে ্ীক্ষিতাশ্চাগ্রিহোত্রিণঃ ॥ ৭ 

শা সপ পি পপ সপ সস সাপ | পচা 

মুনিগণ ! নিশ্চয় জানিবেন, অখিল জগতের 
আর্দি কারণ, স্গ্রিস্থিতিপ্রলয়কাহিণী, বিষ 
দেহার্দধানিণী অদ্বিতীয়া বৈষ্বী শক্তি দেবী 
কম্লাই তুধোপম অনব্যঞ্জনার্দি পাক করেন, 
এবং প্রভু নারায়ণ তাহ! ভোজন করিয়া 
থকেন।২ 

ভগবানের সেই উচ্ছিষ্টউভোজনে সমুদয় 
পাপই বিদুতিত হয়, বস্তত উক্ত মহাপ্রসাদের 
তুল্য পনিত্র বন্ পৃথিবীতলে আর নাই । ৩ 

মহর্ধিগণ ! ম্নীষিগণ বলিয়াছেন, ভ্গবান্ 
জগনাথ দেবের পাপন দর্শন ও তাহার 
উপাধনাদি ছারা সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত 
হইক্কা থাকে। ৪ 

উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাঁচকগণের 
সংস্পর্শ-জন্ত কোন দেষ হয় না, কারণ কম. 
লার সানিধ্যবশতঃ তাহারা সকলেই শুচি 
হইয়া থাকে। ৫ 

উক্ত মহাপ্রসাদ যদি বে্টালয়ে থাকে, 
কিংবা পতভিভাি ব্যক্তিগণ যদ্দি দেই অন স্পর্শ 
করে, তথাপি হুট হইবে না, কারণ, সেই অন 
সাক্ষাৎ বিষুল্বরূপ জানিবেন। ৬ 

সমুদঘ্ধ বর্ণাআমী, বিধবা, ব্রভন্থ, দীক্ষিত 
কিছ্বা অগ্নিহোত্রী ব্যক্তিগণও উক্ত মহাপ্রসাদ 
ডক্ষণে পৃত হইয়। থাকে। ৭ 



২৯৮ 

ঘরিদ্রং কুপণে। বাপি গৃহস্থ প্রভূরেব বা। 
স্বদেস্টাঃ পরদেশ্ট। বা সর্ষে তত্র সম! মতাঃ॥ ৮ 

নাভিমানৎ প্রকুববারন্ বিষ্োনির্মাল্যভক্ষণে ॥৯ | 
ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাছ। ক্ষুধাপ্রশমনেন বা। 
আকঠৎ ভক্ষিতৎ তদ্ধি পুনাতি সকলাজ্যসঃ ॥১০ 
সবর্ঘরোগো পশমনং পুত্রপৌ ভ্রপ্রবর্ধনমূ । 
দারিদ্র্যহরণং শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় প্রদৎ শুভমূ ॥ ১১ 
গক্ষপাতে মহাংস্তত্র বিফ্োরমিততেজসঃ ॥১২ 
নিন্দস্তি ঘে তদমৃতৎ মুঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ। 
স্বয়ং দণ্ডধরত্তেযু সহতে নাপরাধিনঃ ॥ ১৩ 
হ্যামত্র ন দণ্ডশ্চেৎ ধ্রুব! তেষাৎ হি হুর্গতিঃ 
কুম্তীপাকে মহাথোরে পচ্যন্তে তেশুতি দারুণে ॥১৪ 

কি ব্বদেশী, কি বিদেশী, কি দরিদ্র, কি 
কৃপণ,কি গৃহস্থ, কি রাজ! সকলেই উক্ত প্রসাদ. 
ভক্ষণে সমান অধিকারী বলিক্া কীর্তিত আছে। 

উক্ত বিষুপ্রপা্-ভক্ষংণ কাহার ও কোন- 
রূপ অভিমান কর! বিধেয় নহে। কি ভক্তি, 
কি লোভ, কি কৌতুক, কি ক্ষুধা শাস্তি, থে 
কোন কারণে হউক উহা! আক ভক্ষিত হইলে 
নিশ্চয়ই সমুদদ্ব পাপপুঞ্জ হইতে পবিত্র করিয়। 
থাকে। ৮স৮১০ 

উহা ভক্ষণ করিলে সর্বরোগ-শাস্তি, পুত্র- 

পৌব্র-বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নাশ, এবং দীর্ঘায়। ও 
সম্পল্লাভ হইয়৷ থাকে বলিয়াই এ মহাপ্রসাদ 
সকল বস্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শুভকর। উহাতে 
অমিততেজা ভগ্গবান্ বিষ্ণুর মহান্ পক্ষপাত 
আছে, জানিবেন। ১১1১২ 

পণ্তিতাভিমানী যে সকল মূঢ় ব্যক্তি, 
জমৃতায়মান উক্ত মহাপ্রসাদের নিন্দাবাদ করে, 
ছয়, ভগবানই সেই অপরাধ সহ করিতে না 
পারিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দন করেন। ১৩ 

আর ধাহাদ্দিগকে ইহকালে কোনরূপ দ্বণ্ড 
বিধান ন1 দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই পরি- 
ণামে তাহাদিগের বিষম হূর্গতি টিয়া থাকে, 
তাহার! দ্নেহাবসানে নিঃপন্দেহ অতি নিদারুণ 

মহাঘোর কুস্তীপাক নরকে বিষম যাতনা ভোগ 

উৎ্কলখণ্ডম্। 

বিক্রেয়শ্চ ক্রেয়ো বাপি প্রশত্তস্তস্ত ভে! ছিজাঃ 
নির্দাল্যৎ জগদীশন্ত নাশিত্বাম্মামি কিঞ্চন. 
ইতি সত্যপ্রতিজ্ঞেযঃ প্রত্যহৎ তচ্চ ভঙ্গয়েখ ॥১৬ 
সর্বপাপবিনির্মুকতঃ শুদ্ধাস্তঃকরণে। নরঃ। 
স শুদ্ধং বৈষ্বং স্থান ক্রমাদ্যাতি ন সংশয়; | 
চিরস্থমপি সংশুক্ষং গীতৎ বা দূরদেশতঃ | 
যথতথোপযুক্তং তৎসর্ধ্পাপাপনোদনমূ ॥১৮ 
কুকুরম্ত মুখাদৃভ্্টং তদম্নং পভতে যদ্দি । 
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্বপাপাপনোদূনম্ ॥১১ 
অশুচিরব।প্যনাচারে! মনন পাপমাচরন্। 
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাধা। বিচারণা ॥২০ 
নৈবেদ্যান্নৎ জণভর্গা্গৎ বারিসমৎ ছয়মূ। 
ৃষ্টিম্পর্শনচিন্তাভির্ডক্ষণীচ্চাঘনাশনমৃ॥ ২১ 

করে। দ্বিজগণ! উক্ত মহাপ্রসাদের ত্র 
বিক্রশ্নও প্রশস্ত জানিবেন। ১৪ । ১৫ 

জগদীশ্বর জগনা থদেবের প্রদাদ ভোজন ন| 
করিয়া ক্দাচ অন্ত কোন বণ ভোজন করিবে 
না, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞারঢ হইয়৷ যে ব্যক্তি 
প্রত্যহ উক্ত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে, সেই মানব 
নিশ্চঃই সমু পাপ হইতে বিমুক্ত ও শস্ান্ত:- 
করণ হইব ক্রেমে পবিত্র বিষ্ুলোকে গমন 
করিগ়্া থাকে । ১৬। | 

উক্ত মহাপ্রসাদ বহু দিনের পযুঠষিত, 
নিরতিশয় শু বাদূরদেশ হইতে আনীত 
হউক, যে কোন প্রকারে উহা ভোজন করিলেই 
সর্বববিধ পাপ বিলীন হইয়া যায়। ১৮ 

সর্ব্পাপবিনাশন উক্ত প্রসাানন কুকুরের 
মুখ হইতে বদি পতিত হয়, তথাপি ব্রাঙ্মণ- 
গণও তাহ। অনায়াসে ভোজন করিতে পারেন। 
কি অগুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে 
পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তমাত্রেই 
ভোজন করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার 
বিচার করা৷ উচিত নহে ২০ 

ভগবানের উক্ত নৈবেদ্যানন ও গঙ্জ৷ উভয়ই 
সমান, উভয়ই দর্শন, স্পন্দন, চিন্তা ও ভোদনে 
অধিল পাতক দূর করিয়া থাকে। ২১ 



অষ্টত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

জগদধাত্র্া ছি তৎপক্কং বৈষ্ণবামৌ জুসংস্কৃতে। 
ভূঙে্ দ্বয়ং চক্রেপাপিযুগমতস্তরাদিযু ॥ ২২ 
সপ্তদীপাবনীমধ্যে সান্নিধ্যৎ নেতৃশং হরেঃ। 

"যাদুশং নীলগোত্রেং্মিন্ ব্যাজমানুষচেষ্টিতম্ ॥২৩ 
' দ্বারপাধিপরৎ ব্রদ্ধ সর্ববচাক্ষুষগোচরমূ। 
 প্রকাশতে ভে। মুনয়ো ন দৃষ্টৎ ন শ্রুতৎ কচিৎ। 
_ তশ্মৈ প্রবৃতিরপায় ব্রহ্ধণে পরম।যুনে। 

প্রবৃতিরূপা শক্তিঃ শ্রী; প্রবর্তক্সতি যন্ধবি: ॥ ২৫ 
তদশ্নাতি জগন্নাথস্চ্ছেবধ হুরিভাপহমূ। 
কিমত্র চিত্রৎ ভো বিপ্র। বস্তু মুক্তিকারকমূ ॥ 
নান্সপুপ্যবতাং তত্র বিশ্বা্ঃ সন্গ্রজায়তে ॥ ২৭ 
বেদাচারপ্রধানেযু যুগেঘেতৎ, প্রকীর্তিতম্ । 
মহিমাপি নিবেদ্যন্ত বিশেষাৎ শ্রুয়তাৎ কলৌ ॥২৮ 

জগন্ধাত্রী লক্্মীদেবী শ্বয়, নুসংস্কৃত বৈষ্ববা- 
গিতে উহা! পাক করেন, এবং স্বয়ং ভগঝান্ 

: চক্রপাণি বছ মন্বস্তরার্দি ও যুগ্ন যুগান্তর উহা 
ভোজন করিয়। আসিতেছেন। ২২ 

উক্ত নীলাচলে ভগবান্ হরির যেরূপ সাসিধ্য 
আছে, অপ্তত্বীপা অবনীর মধ্যে অপর কুত্রাপি 
তাদৃশ দুষ্ট হয় না। মুনিগণ! কেহ কখন 
এরূপ দেখেনও নাই ও শুনেনও নাই, এ স্থানে 
দারুময় পরম ব্রহ্ধ সতত প্রকাশমান থাকিয়। 
সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছেন।২৩২৪ 

সেই প্রবৃতিরূপী পরমাত্ব। ব্রদ্দের নিমিতত 
সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি রূপা! কমলাদেবী, যে হবির্মবয় 
দ্রব্য প্রস্তুত করেন, ভগবান্ জগম্াধদেব তাহাই 
ভোজন করিয়। থাকেন; নুতরাং হে বিপ্রগণ! 
তচুচ্িষ্ট ভোজনে যে সমুদয় ছুরিত নাশ ও 
মুক্তি ঈ্লীভ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের 
বিষয় কি আছে, কিন্তু নিশ্চয় জামিবেন, যাহা- 
দিগের পুণ্যবল অতি অল্প তাহাদ্দিগের কখনই 
তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। 

সত্যাদি যে যুগত্রয়ে সম্যগ. বেদাচার বিদ্য. 
মান থাকে, সেই সকল যুগের বিষয়ে এইক্পপ 
কীর্তিত হইয়াছে, আর বেধ্াচার-বিহীন কলি- 
যুগে যে এ বিষ্টানৈবেদ্যের বিশেষ ' মহিমা) 
তাহ শ্রবণ করুন । ২৫--২৮ 

২১৭ 

ঘোরে কলিযুগে তন্মিংস্তিপাদেহুধশ্মবিগ্রহে। 
ধন্মস্তত্র তেকপা্দঃ কশ্চিত্তস্ত ভয়াচ্চরেৎ ॥ ২৯ 
সর্বেহনৃতপ্রাধান। হ দানিক'% শ বৃত্তয়ঃ। 
প্রায়শ্চাচারবিমুখা জিহেবাপন্থপরার়ণাঃ | 
ন ধ্যায়স্তি তপন্তন্তি ব্রতসপগ্ত কদাচন ॥ ৩০ 
অধর্মবহলাঃ সর্ধে হিংসকা লোল্পপাঃ পরমূ । 
পরেষাৎ পরিভাবেন তুয্যস্তি স্বকৃতৎ বিনা ॥ ৩১ 
প্রসঙ্গাৎ কৌতুদ্বাপি পরকার্ধ্যং বিহস্ভি বৈ। 
কুদ্রকার্ধ)াশয়াঃ স্বা্থৎ পরকার্ধ্যপ্রবাধকাঃ ॥ ৩২ 
ধন্মলবৎ সিং বশ্ঠা মবজ্ঞায় স্ববেশ্মনি। 
পরযোধিতি নির্জ্জাঃ প্রসক্তাঃ পশ্চেষ্টিতাঃ ॥৩৩ 
অগ্নিহো ত্রার্দিকৎ যু ব্রতৎ বা তৎকচিৎ কচিৎ। 
জীবিকা! তন্দিজাতীনাং যেষাৎ বা পারলৌকিকমূ 

ঘোর কলিযুগে অধশ্্ ত্রিপাদ ও ধর্ম এক- 
পাদ মাত্র থাকে, এজগ্ত এ কলিকাল বস্ততই 
অধর্ধব বম, এ সময়ে কদাচিৎ কেহ ধর্মমভয়ে 
কার্ধ্য করিয়া থকে। ২৯ 

উক্ত কলিযুগে সকল ব্যক্তিই সতত মিথ্যা- 
বদী, দাভতিক, শঠ, প্রায়ই সঙ্গাচারবিমুখ 
এবং কেবল জিহ্বা! ও উপস্থের তৃপ্তিসাধনে 
অপর । ক্দীচ কলিকালের মানবগণ ইস্- 

দেবতার ধ্যান, তপস্তা বা ব্রতাচরণ করে 
ন।। ৩০ 

সকলেই অধন্্পরায়ণ, হিংদক ও পাতি- 
শয় লোভপরবশ এবং নিজের কোন প্রয়োজন 
ন! থাকিলেও পর-পরিভবে সন্তুষ্ট হইয়া! থাকে। 
্রসঙ্গাধীন হউক আর কৌতুক বশতই হউক, 
পরকার্যে ব্যাঘাত দিন! থাকে এবং নীচকারধ্যা- 
ভিলাষী হইয়াও খ্বার্থের জন্য অপরের কার্যে 
বাধ! দেয়। ৩১। ৩২ 

পাশববৃত্তিপরায়ণ কলির মানব সকল, 
নিজ গৃহস্থিতা বশতাপন্না সহধর্মিনীকেও 
অবজ্ঞাপূর্ববক নির্লজ্জভাবে পরস্ত্রীতে আমজ 
হইয়। থাকে । ৩৩। 

অগিহোত্রার্ি কার্ধ্য বা কোন প্রকার ব্রা. 
চরণ যে, কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহ! ঘিজাতিগণের 
জীবমযাত্র। নির্বাহের উপা়মাত্র, আর পার* 



২২০ উৎকলখণ্ম্ 

অশ্রুতাহীতবেদেন অন্তারাভধনেন চ। উত্য্ত সমো ভূয়াৎ ব্রাহ্মণেযু জনার্দিনে । 
বিভশাঠ্যেন চ কতৎ ন তথা ফলছারি ভৎ ॥ ৩৫ ূ যত্বদত্তি ছিঙ্ বাক্য তৎপ্বয়ৎ ভগবান্ বঙ্গে ॥৪ 
প্রায়; কলিমুগে ভূপাঃ প্রজাবলপর[জুখাঃ।  যখাগুথা বর্তমানস্ত্রয়াণাৎ ব্রা্মণো থরুঃ। 
করাদানপরা নিতৎ পাপিষাস্টৌধ্যবৃততয়ঃ॥ ৩৬ ভগবানপি দেবেশঃ স সাক্ষাদূবাহ্ষণপ্রিয়ঃ ॥ ৪২ 
বরণদন্করিণঃ সর্দ্ শৃদ্রপ্রায়ঃ কলৌ যুগে। সদাবতারং কুরুতে ব্রাহ্মপার্থৎ জনার্দনঃ। 
দবাতারঃ পার্থিব! এব শুদ্রাশ্চ নৃপসেবকাঃ॥ ৩৭ তৎপালনার্থ, দুষ্টান্ বৈ নিগৃহাতি যুগে যুগে॥ 
শ্রোতস্মার্তা্িকং কর্ম ন তথা সদনুঠিতম।  সপর্জ ব্রাহ্মণানগ্রে হষ্্যাদৌ চ চতুর; । 
যুগে চতুর্থে নে বিপ্রাঃ পরলোকায় কল্পতে ৩৮ সর্ষে বর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ তেষাৎ বংশেষু জঙ্তিএ 
দানধন্মঃ পরো হোষ নান্তে। ধরন্বঃ প্রশস্ততে । তস্মাৎ কলিযুগে তন্মিন্ বর্মণ! বিফুুরেব চ। 
কর্মণ! মনল! বাচা হিতমিচ্ছেদ্বিজমনাম ॥ ৩৯ | উভৌ গভতিশ্চ সর্বেষাৎ ব্রান্ষণানাং গতির্হরিঃ 
ইতিহোবা6 ভগবান্ ব্রাঙ্মণো মামকী তনুঃ। ূ হুরিরেব হি সর্বেষাং গতিঃ পাপে কলৌষুগে। 
রা্মণ যস্ত সনতষ্টাঃ সত্তস্তন্ত চাপ্যয়ম॥ ৪০ | শালগ্রামাদিক্ষেত্রেযু ম্ম্্যতে কীর্ত্যতেৎপি চ॥ 

ত্রিক গুভফলের নি।নত্ত যাহ।দিগের বা 
সকল দংকারধ্য দ্বেখ। যায়, তাহাদ্দিগের তণ্ডৎ" | ত্রাক্মণগণ এবং নারায়ণ, উভয়ের প্রতিই 
কার্ধও তাদূশ ফলপ্রদ হয় না, কারণ, ঘিনি | সমজ্ঞান কর। সকলেরই উচিত, কারণ ব্রাঙ্মণ- 
কখন বেদ শ্রবণ ব1 বেদাধ্যয়ন করেন নাছ, । গণ যে কথা বলেন, স্বয়ং ভগবানই তাহা 

ঈদৃশ ব্যক্তি দ্বারা ও অন্তায়োপার্জিত ধন দ্বারা বলেন, জানিবেন। ৪৯ 
তাহা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬হাতে যজমানের | সেই দ্রেবদেব সাক্ষাৎ ভগবানই যখন 
(বতশাঠ্য থাকে । ৩৪৩৫ । | ্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ প্রীতিমান, তখন 

কলিযুগে অধিকাংশ ভূপতিই প্রজার নিকট ব্রাহ্মণ যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন, ক্ষরিয়াদি 
করগ্রহণে তৎপর, কিন্তু প্রজাগণকে রক্ষা ৷ তির গুনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ 
করিতে পরাজুখ এবং সকল রাজাই পাপিষ্ঠ ও । লাই। ৪২ 
চৌধ্যবৃতি-পরারণ। ৩৬ | ভগবান অনার্দন. ব্রাহ্মণগণের হিভার্থই 

কলিষুগে সকলেই বর্ণনস্করকারী, শূদর প্রায় | সর্বদা অবতার মূর্তি পরিগ্র করেন এবং 
ও নৃপসেবক এবং শুদ্রগণই লাতা ও পার্থিব! ব্রাঙ্মণগণের পালনা্থই যুগে যুগে তুষ্টগণকে 
হইয়া থাকে। ৩৭ নিগ্রহ করিয়৷ থাকেন। ৪৩ 

বিপ্রগণ ! চতুর্থগুগ কলিকালে শ্রোৌত- ] ভগবান্ চতুর্গুখ, হৃষ্ি-প্রারভ্তে অগ্রে 
র্তাদি সমুদয় ক্রিয়াকলাপই অন্য হুগর | ব্রাহ্মণগ্ণণকেই হ্জন করিরাছিলেন, পশ্চাৎ 
যায় হুন্বররূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় গরলোকের পৃথক পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাংদিগেরই ক্বংশে 
শুভজনক হয় না। ৩৮ উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৪ 

এন্তন্ত কলিতে দ্ানধন্মহই শ্রেষ্ঠ, অগ্তপ্রকার . এজন্য সেই বিষম কলিষুগে ব্রা্মণ ও বিষ 
ধর্্কা্ধ্য প্রশংসনীয় নহে, এ সময়ে কায়মনো- . এই উভয়ই সকলের গতি, কিন্তু ব্রাঙ্মণগণের 
বাকো কেবল দ্বিজাতিগ্নণের হিতসাধন করাই | গতি একমাত্র হরি। ৪৫ 
কর্তব্য । শ্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ | ফলে, পাপময় কলিযুগে একমাত্র ভগবান্ 
আমার শরীরন্বরূপ, এজন্ঠ ব্রা্ষণগণ যাহার হরিই সকলের নিস্তারের উপায়, এজন্ত শাল. 
প্রতি সন্ত হন, সাক্ষাৎ নগায়ণই তাহ'র প্রতি গ্রামাদিকেত্রে ঠাহাকেই ম্মরণ ও তাহরই 
সন্তঃ হইয়। থাকেন। গ৯। ৪০ মহিম| কীর্তন কর] বিধ্ন। ৪৬ 



অষ্টত্রিৎশোহ্ধ্যায়ঃ | 

তন্মিন্ নীলাচলে পুণ্যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞবেখানি । 

'জীবভূতণ্চ সর্কোষাৎ দারয্যান্্ারীরভূৎ ॥ ৪৭ 

আস্তে লোকে।পকারার শঙ্খচক্রগদ্াধরঃ | 

 কলিকলুষনাশার প্রায়ো হুক্কৃতকন্মপামূ। 
দশনিস্তবনোচ্ছিষ্ট-ভোদনৈর্ুক্তিদ্বায়কঃ॥ ৪৮ 
উচ্চিষ্টেন সুদেশস্ত ব্যাপ্তৎ যস্ত কলেবরমূ। 

 তদাধারস্তদাত্মাহি লিপ্যতে নতু পাতকৈঃ॥ ৪৯ 
' নিবেদনামমন্তাপি মুর্তিরীশন্ত বর্ততে। 

২ 

অনন্ধপ্ভিমিতক্ষাণামনায়াসেন মুজিদ; 
শয়নাসনভোগাদ্যৈরমতেহত্র শ্রিয়া সহ॥ ৫৩ 
অত্র চেষ্টা ভগবতো! বেদার্থ ইতি ধাধ্যতামু। 
সমতিক্রান্তবেদো হি ন কদাচিং প্রবর্ততে ॥ ৫৪ 
বেদরক্ষার্থমেবান্ত সম্ভবে হি যুগে যুগে। 
প্রমাণভুতো৷ ভগবান্ বিরুদ্ধং কথমাচরেৎ ॥ ৫৫ 
তম্মিন্ বিরুদ্ধাচরিতে জগদেব তথা ভবেৎ। 
৷ আচারেণ হি বেদার্থে নীয়তে হি সতাং মতঃ। 

গাবলৎ তাপ প্রোক্তমুচ্ছষ্ান্ৎ বিমোচকম্ ॥৫০ । মধ্যদেশোডবঃপূর্ববমন্্াগচ্ছ দ্বিজোত্বমঃ। 
্ক্তে তত্রৈব ভগবান পশ্ঠত্যন্াত্র চক্ষুষা! ॥ ৫১ 
ুরায়ং প্রার্থিতো দ্বেবে। যোগিভিঃ পরিমিষ্ঠিতৈঃ। 
নম্াল্যোচ্ছি্উভোগ্গেন তব মায়াং জয়েমহি ॥৫২ 

পরমাত্বার ঝসভবনস্বরূপ পুণ্যক্ষেত্র সেই 

৷ শিষ্টাচারৈঃ সুবিমলঃ শান্ার্থপরিনিষ্তিতঃ ॥ ৫৭ 
যা দাস্তঃ সা শাস্তঃ কা়বাউ্মানসৈর্গৃহী। 
স তীর্থযাত্র!বিধিনা হরিমভচর্চ সাত্তিকঃ ॥ ৫৮ 

পপর পা 

মুক্তিলাভ বাসনায় ধাহাদদিগকে যোগদাধনে 
নীলাচলে সকলের জীবনম্বরূপ শঙ্খচক্রগদাধর । অনন্তকাল স্থিরনেত্রে অবস্থান করিতে হইত, 
ভগনবান্ হরি, জনগণের উপকারার্৫থ এবং সতত | মেই সকল যোগিগণের অনায়াসে মুক্তিপ্র 
সমধিক পাপাচারী বাক্তিগণের কলিকল্মষ- 
বনাশাথ দারুময়ী মুর্তিতে বিরাজ করিতেছেন, 
উহাকে দর্শন, স্তভাতি ও তাহার প্রসাদ 
'ভোঙ্গন করিলেই সকলে মুক্তিলাভ করিয়া 
|কে। 8৭ ৪৮ 

নুরেশ্বর জগ্গমাথ দেষের উচ্ছিষ্টাননে যাহার 
লেবর পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার তদ্দেহাশ্রিত 

কোন প্রকার পাতকেই লিপ্ত হয় 
11 ৪৯ 

উক্ত নিবেদিতান্ন, পরমেশ্বর হরির অপর 
তিন্বরূপ, এজন্য ভগবানের এ উচ্ছিষ্টান 
কলেরই পবিত্রতাজনক ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া 
ক আছে। ৫ 

মুনিগণ ! উক্ত পুকুযোভমক্ষেত্রেই ভঙগবান্ 
কলা, ভোজন করেন, আর. অন্তর কেবল 
দত্ত নৈবেদ্যান্নে দৃষ্টিপাত করিয়া. থাকেন, 
[নিবেন । ৫১ 

পরম নিষ্ঠাবান্ যোগিগণ, পূর্বে এ জগন্নাথ 
বের মিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
। নাথ ! আমারা! যেন আপনার নির্ধল্য ও 

.. উপভোগেই আপনার মায়াকে জয়, 
তে পানি। ৫২ 

হইয়া প্র স্থানে ভগবান স্বয়ং শয়নাপনাদি দ্বারা 
সাক্ষাৎ কমলার সহিত বিহার করিতেছেন ।৫৩ 

তপোধন্গণ! এ স্থানে ভগবান্রে যে, 
সকল কার্ধ্যাবলণ উহাও বেদার্থ বলিয়া অব- 
ধারণ করিবেন, কারণ তিনি বেদমর্ধযাদা লঙ্ঘন. 
পূর্বক কদাচ কোন কাঁর্ধ্ে প্রবৃত্ত হইবেন না। 
তিনি বেদরক্ষার্থই যুগে যুগে বিবিধ অবতার- 
মুর্তিতে প্রাহুর্ভূত হন, বেদের প্রমাণস্যরূপ 
সেই ভগবানই আবার কিরণধে বেদের 
বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কি? আর তিনিই যদি 
বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহ! হইলে সমুদয় জগছ্- 
বামীই ত তাদৃশ বিরুদ্ধাচারী হইয়া পড়িবে; 
এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের এইরূপ মত ধে, ভঙ্গ- 
বানের আচরণ দর্শনই বেদার্থ নির্ণাত হইয়া 
থাকে । ৫৪-.৫৬ 

মুনিগণ! পুর্বে সদাচারবিরুদ্ধ, শাস্তরার্থ: 
পারদশী, যাগশীল, দাস্ত, মধ্যদেশোত্তব, কোন 
ছিজবপপ পুরুযোক্তমে গমন করেন। তিনি গৃহী 
ছিলেন, তাঁহার শরীর, বাক্য ও অন্তঃকরণ 
সঙ্তত শাস্তভাবাপনন ছিল। পরম সাত্বিক সেই 
ঘিজবর, একদা তীর্ঘযাত্রাবিধান/চুদলারে ভগবান 
হয়িকে অর্চনাপুরব্ধক ভীন্ষেতে উপস্থিত হইয়া 



২২২, 

ত্রিরাত্রম্ত্রাধিতবান্ বিস্ব্চনপরঃ শুচিঃ। 
বঙ্ঞশেষং গৃহস্থানাং ভোক্তব্যমিতি শাস্স্রতঃ ॥৫৯ 
দেবোচ্ছিষ্টং ন জগ্রাহ অন্পাকাভিশকয়া। 
দ্নেবলৈরেষ সংস্থার্ধ্যে। দেবযোগাঃ কথং ভব্ে॥ 
অযোগ্ত্বাডু নৈবেদাস্যাগ্রাহত্ৎ ততে৷ গ্ুবমূ। 
অগৃহীতে চ নৈষেদ্যে শ্রোত্রিয়েশ তদ। দ্িজাঃ । 
অর্বেহপি তল্যানুচরা নাতুঙ্গন্ত নিবেদিতমূ | 
ততঃ স ব্যাধিসম্মগ্রো বিহবলীভূতবিগ্রহ2। 
সকুটুন্েহভবনুকো! ভগবদ্দ্রোহসংযুভঃ ॥ ৬৩ 
মন্স। চিম্তয়ত্যেবং নিনিমিত| কথং হু মে॥ 
কুটশ্বসহিতস্যাও পীড়। সর্ববাঙ্গভঞ্জনী ॥ ৬৪ 
এবং চিন্তয়মানস্য ত্রিরাত্রান্তেহভবন্মতিঃ। 

পবিত্রভাবে প্রতিদিন বিষ্ুপুজায় তত্পর 
থাকিয়। ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন এবং 
শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষই গৃহস্থগণের ভোক্তবা 
এই বিবেচনায় জগনাথদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 
করেন নাই, অপিচ সাক্ষাৎ কমল যে পাক 
করেন, ইহা তাহার না জান! থাকায় অপরে 
পাক করিয়াছে বলিয়। ভাবিয়াছিলেন, দেবল 
ব্রা্মণগণ কর্তৃক সংস্কৃতান্ন কখন দেঁবযে।গ্য 
হইতে পারে না, সুতরাং জগম্নাথদেবের 
নৈবেদ্যানন যখন তাহার অযোগ্য, তখন অপ- 
রের যে উহা! গ্রাহ নহে, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি আছে? ৫৭-৬১ 

ঘিজগণ! সেই শ্রোত্রিয় তি্বর এইরূপ 
বিবেচনায় জগন্নাথ দেবের নিবেদিতানন গ্রহণ 
না করায় তদীয় জমুদয় অনুচরবর্গই তাহা 
আর ভোজন করেন নাই। ৬২ 

তজ্জন্ত ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়! 
সেই ব্রাহ্মণ অনুচরবর্গের সহিত ব্যাধিগ্রস্ত 

১ তাহাতে সকলেরই শরীর বিবশ 
ও বাকৃশক্তি রুদ্ধ হইয়া! গিক্লাছিল। ৬৩ 

অনস্তর তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন, একি ! কি হেতু অকারণে আমার অনু 
চরবর্গের মহিত অকম্মাৎ এরূপ পীড়া উপস্থিত 
হইয়। সর্ধশরীর ভগ্ন করিয়া দিল || ৬৪ 

অহমিশ এইক্সপ চিন্তা করিতে করিতে 

উতৎকলখগ্ডয্। 

নেতৃশী ব্যাধিপীড়াত্র সর্কেষামেকদ| ভবেৎ ॥৬. 
কো বাঙ্রোহঃ কৃক্রোহস্মাভিরেতম্মিন্ পুরুষোসত 
ন বুদিপুর্্বকৎ সাত ততো মে ব্যাধিকারণমূ ॥ 
মুহরিখৎ চিন্তরিত্বা দধ্যে নারায়ণং প্রভু । 
ধ্যানাবসানে তুষ্টাব শাস্ত্ত্বার্থদর্শকঃ ॥ ৬৭ 

শীপ্ডিল্য উবাচ। 
চতুর্দশাপি যা বিদ্য| ধর্্মনির্ণযহেতবঃ | 
তাঃ সর্ধান্তববাক্যানি মুখপদ্নবিনিস্বৃতাঃ॥ 
তাভিরেষাচরেন্ন্্রমিতি শান্তার্থ নির্ণয়; ॥ ৬৭ 
পুরাণন্তায়মী মাংসা-ধর্মশান্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। 
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাধ ধর্মন্ত চ চতুর্দণ ॥ ৬৮ 
তন্ত ধর্মন্ত রক্ষার্থমধতারো যুগে যুগে। 
তা উল্লজ্য্য বর্তমানভ্তবদ্রোহকরে| গ্রবমূ ॥ ৬৯ 
অহস্ত দেবন্দেবেশ কর্ণ! মলম গির! । 

ত্রিদাত্রাবপানে তাহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত 
হইল যে, বিনা অপরাধে এস্থানে এককালে 
সকলেরই গীড়! হইবার সম্তাহন! নাই, আমরা 
এই পুকুযোভমে আসিয়া কি অপরাধই বা করি- 
যি, যাহাই হউক জ্ঞানপুর্ববকও এরূপ ব্যাধির 
কারণ কোন অপরাধই করি ন্লাই । ৬৫1৬৬ 

শান্্রতত্বতর মেই ছিজবর যুহ্নু এইরূপ 
চিন্তা করিয়া প্রভু নাষ়ায়ণকে ধ্যান করিয়া 
ছিলেন এবং ধ্যানাবসানে স্ভব করিতে আর্ত 
করিয়াছিলেন। ৬৭ 

সেই শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, প্রো 
ধশ্মনির্ণয়ের কারণ যে চতুর্দশ বিদ্যা, তাহাতে 
ভবদীয় মুখপদ্থবিনির্গত আপনারই বাক্য এবং 
শাস্্ার্থানুসারে এইরূপই ত নির্ণাত হইয়াছে 
যে, উক্ত চতুর্দশ বিদ্যানুমারেই সকলের 
ধন্মাচরণ করা কর্তব্য । 

অধিল বিঘবৃগপই শ্বীকার করেন যে, 
পুরাণ, স্তায়, ষীমাংসা, ধর্মমশান্ত এবং সবড়ঙগ 
চতুর্বেদ এই চতুর্দশবিধ শান্ত্রই অথিল বিদ্যা ও, 
ধর্দ্ের আকার, আপনিও ত  ধর্মরক্ষার্থই যুগে, 
যুগে অবতাই হুইয়! থাকেন; হৃতরাৎ যে ব্যক্তি 
উক্ত শাস্ত্রনিচয়ের মত উল্লজ্ঘনপুর্র্ক কার্ধা" 
চরগ করে, সেই আপনার অনিষ্টকারী, সন্দেহ 



অষ্টব্রিংপোহধ্যায়ঃ। 

র্াশাগ্রমভিক্রম্য ন বর্তেহপ্যর্থকীময়োঃ ॥ ৭১ 
অনেকজনসাহতৈ: সকিতং পাপরঞ্চ়মূ। 

পৃ্ধুমত্রাগতো দেব তবদ্দশনদবাগিনা ॥৭২ 
 কোহপরাধঃ কৃতে দেব তৃচ্ছান্ত্রপথবর্তিন]। 

 সর্ধাঙ্গৎ বাধতে যম্মাহুগ্রো ব্যাধিরহেতুকঃ ॥ ৭৩ 

 জ্রানতোহজ্ঞানতে। বাপি তৃৎপাদনরমীরুহে। 

 কুতোহপরাধে। যো! দেব তৎ ক্ষমন্য কৃপান্ধুধে ৭৪ 
(ভুমৌ শ্থলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনমূ। 
তরি জাতাপরাধানাং তৃমেব ক্ষমতা প্রভো । 
তঝপরাধজৎ পাপৎ তৃমেব ক্ষমভাৎ প্রেভে।। 
বহিসভ্ভাপতে। নগ্ঠেঘবহিদস্তাপজো ব্রণ ॥ ৭৬ 
তদিমাং ছুর্দশাং দেব প্রারবাঘৌঘবীজজাম্। 

নাই, কিন্ত হে দেবদেবেশ! আমি ত কখন কি 
কর্ম, কি মানদ ও কি বাক্য দ্বারা ধর্মাস্ত্রকে 
অতিক্রমপূর্বক অর্থ-কাম-সাধনে প্রবৃত্ত 
। নই । ৬৯--৭১ ূ 

দ্বেব! আমি যে ভবদীয় দর্শনরূপ দাবানলে 
ব সহঅ্জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশিকে দগ্ধ করি- 
বার নিক্ষিত্ই এই স্থানে আগমন করিয়াছি, 
কিন্ত দ্বেব! জানি না৷ আপনারই শাস্ত্রপথের 
অনুপারী হইয়! কি অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্ 
ভীষণ গীড়। উপস্থিত্ত হইয়া! আমার সর্বাঙ্গকে 
(নিতান্ত ক্লেশ দিতেছে। আপনার নিকট অপ- 
রাধ ভিন্ন এ গীড়ার অপর ত কোনই হেতুই 
দেখিতেছি না; যাহাই হউক, হে দেব 
কৃপান্ুধে | জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আপনার 

'গাদ্পন্ধে ষে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা 
করুন । ৭২৭৪ 

প্রডো! ভূমিতে যাহাদিগের পাদস্খলন 
হয়, ভুমিই যেমন ভাহাদিগের অবলম্বন হইয়া 
থাকে, সেইরূপ আপনার প্রতি কৃতাপর্াধ 
ব্জিদিগের আপনিই ত রক্ষাকর্তী । ৭৫ 

হে প্রভো ! আপনার নিকট অপরাধজনিত 
আমার যে গুরুতর পপ হুইয়াছে, তাহ! 
আপনিই ক্ষমা করুন; দেখুন অগিসস্তাপ- 
জনিত ব্রণ, অগ্নিসস্তাপেই প্রশমিত হইয়া 
ধাকে। ৭৬। 

২২৩ 

লীলাপান্তেন শমঞ্ক অপরগৈকহেতুনা ॥ ৭৭ 
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিত্ং কোপসাগরে। 
তদর্শনপথং যাতঃ কিনতু শোচ্যো ভবেমরঃ॥ ৭৮ 
নিস্গবরণাত্তোধে যন্তদৃষ্টিপথং গতঃ। 
সাক্জানন্দা ন্বিসম্মঞ্গো ন শোচতি ন কাজক্মাতি ॥৭৯ 
নাল্গভাগ্যো হহৎ দেব তামদ্রাক্ষৎ স্বচন্কুষা। 
অপব্ণান্তরায়ো। মে প্রবমেষ! বিভীষিকা ॥ ৮০ 
তৎ প্রসীদ জগন্নাথ দেবকৎ ত্রাহি মাং প্রভে| ৷ 

সেব্যসেষকসম্থন্ধাদপরাধং ক্ষমন্য মে ॥ ৮১ 
ইতি স্তবান্তে তন্তাশড দেহগীড়াগমৎ তদ]। 
দরদর্শ পোহ্থ গোবিন্দ নৃহরিৎ ভক্তবৎ্সলমূ ৮২ 

হে দেব! অতএব মদীয় প্রারন্-পাপ. 
নিচয়রূপ-বীজজাত এই ছূর্দশাকে আপনি 
ভক্তগণের অপবর*লাভের প্রধান হেতুভূত 
লীলাপাজ-দর্শনে প্রশমিত করিয়া দিন । ৭৭। 

হে জগন্নাথ! সম্প্রতি একান্ত শোকদাগরে 
পতিত হইয়াছি, অতএব আমাকে উদ্ধার 
করুন) নাথ! যে মানব, আপনার দৃষ্টিপথে 
পতিত হয়, তাহার কি এরূপ শোচনীয় 
দশাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত ? ৭৮ 

পরতো! আপনি যে ম্বতাবতঃ করুণার 
সাগর, অতএব যে ব্যক্তি, ভবদীয় দৃষ্টিপথে 
উপস্থিত হয়, সে যে, সান্রানন্দময় সাগরে 
ভাসমান হইতে থকে, তাহার যে আর কোন 
প্রকারেই শোক করিতে হয় না, সে যে আর 
কোন পার্থিব বন্রইআকাজক্ষ। করে না। ৭৯ 

নাথ ! আমি যে স্বচক্ষে আপনাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, ইহ! ত আমার অল্প ভাগের ফল 
নহে। নিশ্চয় এই বিভীষিকা আমার অপবর্গ 
লাভের অন্তরায্যরূপ। ৮০ 

অতএব হে জগনাধ! আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন, প্রভো ! এই মেবককে পরিত্রাণ করুম, 
নাধু! আপনি সেব্য ও আমি সেবক, উক্ত 
সেব্য.্বক-সম্থক্কানুসারেই আমার অপরাধ 
ক্ষমা করন ।৮১। 

মুনিগণ | এইরপ স্তবান্তে সেই দিজবরের 
দেহরেশ তৎক্ষণাৎ উপশমিত হুইল এব 



-ইহ৪ 

দিব্যসিংহাসনারঢং দিব্যালঙ্কারভূষিতমূ। 
আদদানং শ্রিয়া দত্তং পরমানৎ করানুজে ॥ ৮৩ 

গ্রালাবশেষং পাত্রেযু ক্ষিপস্তঞ্চ মৃতঃ । 
যাবদন্তৎ বন্জাতং তাব্দশস্ত সত্রমৃ। 
বিলাসদম্মিতাপা্গ-দৃষ্টয। লক্ষ্যাপবর্জিতমূ ॥ ৮৪ 
তৎ দৃষ্টা বিন্ময়াপন্নঃ শাগিল্য: স ছ্িজোত্তমঃ। 
সম্মারাত্বকৃতং ড্রোহৎ নৈবেদ্যাগ্রহপোখি তম্ ॥৮ 

কাহং প্রাদেশিকোত্প্রাজ্ঞঃ সর্ববজ্জাননিধির্ভবান। 
ক তৃৎ মহদহস্কার-ভূততত্ব-বিসর্ভ্জকঃ ॥ ৮৬ 
বমমায়ামুঢ়মনসে! জানীমঃ কথমীশ তে। 
নিরক্কুশামনির্বাচ্যামিচ্ছাৎ স্ৃষ্টিলয়াত্িকামূ ॥ ৮৭ 
ইতি স্তবস্তৎ নৃহরিস্তেনৈবোচ্ছিষ্টপাণিন!। 
আসিষেচ গ্রাসশেষাংস্ত।ন্ সর্ববানে দ্বিজোতমম্॥ 

তিনি ভক্তবৎসল ভগবান নৃসিধহদেবকে 

সাক্ষাৎকার করিলেন। দেখিলেন, তিনি দিব্য 

নিংহাপনে আরঢ় ও বিদ্যালক্কারে ভূষিত হইয়া 
দ্বীপ করকমলে কমলাপ্রদত্ত পরমাম গ্রহণ 
পুর্র্বক বারংবার ভুক্তাবশেষ বহুলপাত্রে নিক্ষেপ 
করিতেছেন; এইরূপ দেবী কমল! সহীন্তবদনে 
বিলাসপুর্ণ-কটাক্ষপাত-সহকারে তীহার হস্তে 
যে কিছু বস্ত প্রর্দান করিতেছেন, তিনি তৎ- 

ক্ষণাৎ তাহা! ভোজন করিতেছেন। ৮২---৮৪। 
তশোধনগণ! দেই ছ্বিজবর শাগ্ডিল্য, 

তাদৃশ নৃসিংহদেধকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় 
বিশ্ময়াপম্স হইলেন এব মহাপ্রসাধ গ্রহণ ন৷ 
করায় আপনার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাও 
বুঝিতে পারিলেন। ৮৫ 

তখন তিনি পুনরায় এইরূপ স্তব করিতে 
লাগিলেন যে, দেব! এই বিদেশাগত জ্ঞানহীন 

আমিই বা কোথায়, আর মহদহঙ্কারাদিভূত- 
তত্বের অভীত, সর্ধ্মজ্ঞাননিধি আপনিই বা 

কোথায়? অতঞ্ব হে ঈশ ! ভব্দীয় মায়ায় 
টমতি আমরা, কিপ্রকারে আপনার স্থাষটি 

লগ়াজ্িক! অনির্বচনীয়! স্বগ্রধান। ইচ্ছার বিষয় 
জানিতে পারিব ? ৮৬--৮৮৭। 
মুনিগ্জ+! সেই ছিঞ্জবর, এইরূপ স্ব করিতে 

থাকিলে ভগধান্ নৃসিংহদেব, সেই উচ্ছিষ্হন্তে 

উতৎ্কলখণ্ুম্ 

তৈঃ সিক্তো ত্রাহ্মণঃ সদ্যঃ হুধামেকোপমৈর্া। 
বভৌ দিব্যবপুঃ শ্রীমান্ জীবদুক্তো যথ! মুনি . 
মহিমানত্ত তক্তেম্ত ভক্ত! এব বিজানতে। 
মহতীং হৃতিপীড়াৎ তু বন্ধ্যা নানুভবেৎ কচিৎ। 
ইত্যুদী্ঘয স্বয়ং পাত্রাহুচ্ছিষ্টং পরমাত্বনঃ। 
ভুত কৃতার্থমাত্বানৎ মেনে স ছিজপুজবঃ॥ ৯১ 

সাঁারণৎ ধর্মরশান্তরং ক্ষেত্রেহম্মিনন বিচার্ধ্যতে। 

অরং তু পরমো ধর্ম যে! দেবেন প্রবর্তিতঃ ৯২, 

আচারপ্রভবো ধর্ম ধর্মুন্ত প্রভ্রচ্যুতঃ ৷ 
ইখৎ সকিস্তয়ন্ বিপ্র কুটুন্বার্থেহস্ত শেষকম্ ॥৯৩ 
আনহার শ্বয়ং মুষ্টয। ধ্যানভঙ্গমবাপ চ। 
্রবুদ্ধশ্চি্য়ামাস স্বপ্পৎ তৎ বিস্মিতাশযঃ ॥ ৯৪ 
টিভি 63088 8 
তাহার সর্ধবাঙ্গে ভূক্তাবশেষদকলবিলেপন করিয়া 
দিলেন। তখন নেই ব্রাঙ্গণ অমৃতসেকোপম 
সেই উচ্ছিইসেচনে পিক্তাঙ্গ হইয়। তৎক্ষণাৎ 
জীবমুক্ত মুনির ন্যায় পরম সৌন্বধ্যপম্পনন দিব্য 
শরীরে সানন্দে শোভমান,হইতে লাগিলেন। 
অনস্ভর লেই দ্বিজসত্তম বন্ধা রমণী যেমন 
প্রবল প্রসববেদন। কাচ অনুভব করিতে পারে 
না, সেইরূপ ভক্তগণই ভক্তির মহিম। অব. 
গত আছেন, অভক্তগণ কখনই তাহ! বুঝিতে 
সক্ষম নহে। এইরূপ বলিল স্বয়ং পাত্র 
হইতে পরমাত্মা নুসিংহদেবের উচ্ছিষ্টান্ গ্রহণ-. 
পূর্বক ভোজনাস্তে আপনাকে কৃতাথ মনে 
করিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 
এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সাধারণ-ধর্মশাস্তরান্সারে 
বিচার কর। কর্তব্য নহে। বস্ততঃ এস্থানে 
সাক্ষাৎ দেব জনার্দন, যেরূপ ধন প্রবর্তিত 
করিয়াছেন, তাহাই পরমধন্মন ; কারণ, ধর্ম 
যেমন আচারের প্রভু, সেইরূপ ভগবান্ নারা- 
য়ণই ধর্মের প্রভু। লেই বিপ্রবর, মনে মনে 
এইরূপ চিন্তা করত পরিজ নগণের নিমিত্ত স্বপ্ন 
বীয মুষ্টিতে অবশিষ্ট মহাপ্রপা্ ধারপপুর্র্ধক , 
যেমন লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন) অমনি 
তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল । তখন প্রবুদ্ধ হইয়া 
সাতিশয় বিম্মযাবিউহৃদয়ে সেই স্বপ্ন-বিষয়ক 

চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৮৮--৯৪। 



অষ্টব্রিংপোষ্ধ্যায়ঃ | 

অন্রমেষ মম দ্রোহো হৃতজ্ঞামিষমীশ্বরমূ। 

 নৈবেো্যাখনগাহাস্মামজা-ন্ পরনাডুতম্ ॥ ৯৫ 

চতুদাশদবীপপতিব্র্ষ। যন্ত পদ ঘুগমূ। 

ধর্মুরবেদ শ্রক্ষাল্য অপুনান্দ স্বং তানুনা॥ ৯৬ 

ধমর্চয়স্তি শত্রু দ্যা দ্বিব্যভাবৈরনুততমৈঃ। 
গ মানুষ £৩ৎ ভুঙকে ক্ষেত্রে ম্মন্মহদভূতমু ॥৯৭ 
ইন্যাশ্ধ্য রস্তেন স্বশ্নলন্ধেন বৈ দ্বিজাঃ। 

নৈবেদ্যন কুটুন্থং স্বং মা্জয়ামাণ সা৭৫মৃ ৯৮ 
ত$৫ সর্ব নীরুঞন্তে স্ব: ।ক্যাদৃহুইমানসাঃ। 
পুনর্জীন মন্তমানাঃ শখহ্হুঃ ক্ষেএমুনতমমূ ॥৯১ 
নাগ্তন্ত সদৃ*হ ক্ষেত্রং মণ্ততীপাধনীতলে। 
বত্র থে চ্ছিদানেন দাপ।ম্ে/চয়তে নান ॥১০ 
পুরুযোভমপাধৃণ্ঠং ক্ষেত্র, পরনছুলভমু। 

৩ৎকালে তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিখেন 
যে, আমি পরমাডুত নৈবেদ্য-মাহাত্য ন| 
জানিয়া যে ভগধানূকে মবজ্ঞা করিয়াছি, ইহাই 
আমার যৎপরোনাস্তি অপনাধ হয়া ৯৫ 

চতুর্দশ ঘবাপপতি ভগবান ব্রচ্ধা ধর্মদ্রবময় 
জলে যাহার চরণকমল প্ররক্ষালন পূর্বক 

তলে আপনাকে পবিত্র করিয়াছেন। 

শত্রার্দ দেষগণ অত্যুত্তম দিধভাবে নিরস্তর 
ধাহাকে অর্চ-1 করিয়। থাবেন,। মেই 
ভগবন্ নারায়ণ যে এই পুরুযোত্তমক্ষেত্রে 
মাহধকৃত অন্নার্দি ভোজন করিতেছেন, ইহাই 
পরম আশ্চধ্যের বিধর। ৯৬। ৯৭ 

দ্বিগণ! সেই বিপ্রধর সেই স্বপ্রণ্ধ 
মহাপ্রদাদে ঈদৃশ আশ্চধ্যান্বিত হইয়! সাদরে 
সই ছ্েবনৈবেদ্যান্ন বার! স্বীয় পরিজনগণকে 
ঘার্জান করিলেন। অনন্তর সকলেই নীরোগ 
৪ পুনরায় বাকৃশক্তিলাতে হৃষ্টাস্তঃকরণ হইয়া 
ঘপনাদিগের ধেন পুনর্জন্ম হইল বোধে, সেই 
মতুাত্তম ক্েত্রের এইরূপ প্রশংসা করিতে 
মারত করিলেন। ৯৮। ৯৯ 

যে স্থানে ভগবান্ স্বীয় উচ্ছিষ্দানে পাপী 
মানবগণকে এইকপে মুক্ত করিতেছেন, মগ্ত- 
ধীপ সম্বিত অবনীগুলে সেই পুরুযোত্তম-. 
কর-দদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর নাই। ফবথা। 

২৫ 

ধত্ত সবর্শশ্চ ভোগশ্ মুক্তিগ্চৈব করে স্থিতা ৮১০১ 
্াস্তানাৎ ভবকান্তারে ভাগ্য সমীমুযানু। 
নানাভোগোপতৃপ্তানা মুক্তিমার্গচহুখং ভবেৎ |. 
ইন্থৎ তে হর্ষমাপন|ঃ প্রলপঞ্জঃ পরল্পরমূ। 
মথেচ্ছং ভোয়ামানুরন্োন্তক নিবেদিতমূ 1১০৩ 
ততস্তে নির্মল বিপ্রান্তরুণাদিত্যবর্চনঃ। 
দেবা ইব বভুঃ সর্ব নিপ্পাপা বিগতঙ্জরাঃ॥১. ৪ 
নৈবেদ্যাণনমাহাত্ম্যং ক'থতৎ ভে। ছ্বিজোত্তমাঃ। 
শ্রুহাণি মহত পপানুচ্তে পাণকৃভমঃ ॥ ১০৫ 
নিশ্মাল্যগ্রহ-স্তান্ত ফলং বন্ঠুৎ ন শরু,মঃ। 
সাক্ষাদ্ ব্র্গধরূপেণ প্রিয়তে বপুষা হি যৎ॥১,৬ 

যে স্থানে ম্বগগগভোগ ও মুক্তি করঙলগ, 
সেই পুরুষোত্ম সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র যে পরম 
দুর্লভ গু'হাতে আর সন্দেহে কি আছে? 
১০৪৬ | ১৩১ 

যে দকল ব্যক্তি বারংবার ভবকান্তারে ভমণ 
গন শ্রান্ত হইয়া! দৌভাগ্যক্রমে এই পুরুধোত্তম- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, আহাদিগের নানাপ্রকার 
ভোগ্য বন্ধ উপভোগে তৃপ্তিলাভান্তে মুক্তি- 
মার্গ হুখগম্য হইয়া থাকে । ১০২ 

হারা সানন্দচিত্তে পরস্পর এইরূপ 
কধোপকথন করিতে কনিতে পরস্পর পর. 
স্পরকে যথেচ্ছ মহাপ্রদাদ ভোজন করাইতে 
লাগিল | ১০৩ 

বিশ্রগণ! অতঃপর তাহারা, লিপ্পাপ সর্ব 
রেশ বিহীন ও তরণাদিত্যবৎ হুবিমল দেহ. 
প্রভাসম্পন্জ হইয়া দেধগণের ন্তায় শোডমাৰ 
হইতে থাকিস । ১৪ 

হে ছ্বিজোভমগণ! আপনাদগের মিকট 
এই যে জগন'থদেষের নদৈবেদান্ভোজমের 
মাহাত্্যবিষয় ব্যক্ত করিলাম, ইহা শ্রবণ 
করিলে যহাপাপীও মহাপপ হইতে মুক্ত 
হু ১০৫ 

সাক্ষাৎ ব্রদ্থন্ব্ূপ ভগবান্ হাহা দ্বীয 
কলেবরে লেপন করেন, আমরা ফেই নির্বালা 
গ্রহণের প্রকৃত ফল কখনই হিতে সমর্থ 
নহ। ১৬ 



২২৬ উত্কলখণ্ডষ্ 

পুর্পচন্দনমাল্যাদি বদলেযুপচ€তে। নান্ুলেপঃ প্রশন্তে৷ হি স বিষের দন্মতঃ। 
অপনীতৎ বথাকালে নির্াল্যং তৎ প্রকীর্তিতম্মা৮ অভ্রৈবোদাহরস্বীমমিতিহাসং পুরাুলমূ ॥ ১১. 
ধারণং শিরসা তন্ত তেনাে বাপিমার্জনম ।  চন্দনার্শরীরৎ তং দৃষ্টা দেবং পুর কিল। 
সার্ধত্রিকোটি ভীর্থান মভিষেকফলপ্রদমূ ॥ ১০৮  চৌগন্যালোভয্ামাস নৃপপুত্রঃ ল মৃঢ়ধীঃ॥ ১১৪ 
ভক্ষণাদ্ গুরুতল্লারদিপাতকৌধবিনাশনম্। তত প্রীত্যে নিযুক্তত্ত আকৃষ্যাঙ্গাৎ প্রলেপন্ম্ 
লেপ্যা মুর্তিরিক্ং বিষোরন্তেত্যো লেপ উত্তমঃ। দ্বদৌ নৃপকুমারার ম লিলিম্পে হি স্বকে ॥১৯' 

| বক তাবতপ্রদেশং কুষ্ঠং বৈ শ্বেতং তশ্তাভবৎ ণাৎ 
পিষ্টগ্রলেপঃ ন্নেহেন চন্দনাগুরুদারুণ! ॥ ১১০  স আসীৎ কুষ্ঠপাণিস্ত তন্মৈ যে। দত্তবান বিল। 
শরীরে বাহুদেবন্ত ইন্সহ্যয়েন কারিতঃ। ততে। বর্ধাবধি স্থায়ী লেপঃ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ। 
প্রতাহং ভে৷ ছিজশ্রেষ্ঠ। র্ধাস্তে চাপনীয়তে ॥১১১ নিম্াল্যাণাৎ প্রধানং তদৃভ্রাপাদংহোবিনাশনম্ ॥ 

লেপ্যানাং লেপনির্বোকে দর্শনং ন প্রপণ্ঠতে । পুরা দমনকৎ দৈতৎ সমুদ্রোদকচারিপমূ। 
অন্তরা চেৎপতেল্লেপঃ পিষ্টৎ লিম্পেৎ পুনশ্চ তয় বাধিতারৎ জন।নাৎ বৈ মায়াবলপরাক্রমমূ ॥ ১" 

পপ সপ | লারা বর ৯ নি তাস চে 

মুনিগণ! ভগবদঙ্গে পুষ্প, চন্দন ও বিষ্ণুর অঙস্বরূপ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। 
মাল্যাদি ধাহা! প্রদত্ত হয়, তাহা যথাকালে পুণ্রাবিদুগণ, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস 
অঙ্গ হইঙে অপনীত হইলে, তাহাকে মনীধি- বলিয়া থাকেন, বলি শুনুন ১১২। ১১৩ 
গণ নিন্বালা বলিয়া থাকেন। ১০৭ পুরাকালে একদ! কোন মুঢমতি রাজকুমার; 

উক্ত নির্মান, মন্তকে ধারণ বা অঙ্গে  ভগবানূকে চন্দন্চর্চিত দেখিয়া সেই চগ্দনের 
মর্জন করিলে, সার্ধাত্রকোটি ভী্থে অভিষেক ; অনামান্ত সদগন্ধ হেতু নিজাঙ্গে তাহা! লেপনার্থ 
জন্ড যে ফলহয়, তাদ্বশ ফলই প্রদ্ধান ৷ লোভ প্রকাশ করেন। পরে ভগবৎসেবায় 
করে। ১০৮ নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, সেই নৃপনদ্দনের অস্তো- 

উল্লিখিত নির্াল্য-ভোজনে গুরুত্ল*। যার্থ ভগবানের অঙ্গ হইঙে সেই বিলেপন 
গমনারদি অখিল পাতকও বিনষ্ট হয়, উহা ূ উত্তোলনপুরবর্বক রাঙকুমারকে অর্পণ করিলে, 
ভগবান্ বিষুর-লেপন যোগ্য মুর্ভি-বিশেষ, এজন) রাজনন্দনও তাহা স্বীয় বক্ষঃস্থলে লেপন 
উহা! অপরের অঙ্গে লেপন করাও উত্তম কার্য, করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যাবৎ-স্থ।নে তাহা! বিলে- 
জানিবেন। ১০৯ পিত হইয়াছিল, তাবংস্থান শ্বেতকুষ্ঠরোগে 

ছিজবরগণ! পুর্বে ইন্ররায় যেরূপ করিয়া আক্রান্ত হয় এবং যে ব্যক্তি রাজপুত্রকে তাহা 
ছিলেন, দেই নিঃমানুসারে প্রত্যহ ভগবানের অর্পন করিয়াছিল তাহার হস্তেও তৎক্ষণাৎ 
শরীয়ে জ্ীধ্ড, কপু'র, অগ্ডরু, বন্তুরী ওকুদ্ু- কৃষ্টব্যাধি প্রকাশ পায়। ১১৪---১১৬ 
মার্দ সমহিত চন্দলদ্রবের মহিত পিষ্টলেপ সেই জন্তই সেই পবিত্রতম জেপন এক. 
প্রদত্ত এবং বর্ধান্তে অপনীত হইয়! থাকে। বৎসর কাল ভগবানের অঙ্গে রাধিবার ব্যবস্থ- 
১১০। ১১১ হইয়াছে । উক্ত ধিলেপন অপরাপর সমুদয় 

ভগবানের অঙ্জ হইতে ধে সময়ে লেপন- নি্বাল্যের মধ্যে প্রধান, উহার আঞ্ঞপমাত্রে 
দ্রব্য অপনীত হয়, তৎকালে দশন প্রশস্ত সমুদয় পাপ বদূরিত হয়। ১১৭ 
লহে। বৎমরের মধ্যেই যদি কোন কারণে মুনিগণ! অপর এক বিষন্ন বলি শুসুন, 
লেপনদ্রযা পতি হয়, তবে তৎকালেই পুন- পুর্ববকালে দঘমনক নামে কোন দৈত্য ছিল, সে 
রায় পিষট্লেপন করিতে হইবে। অন্তপ্রকার . সতত সমুদ্রজলে বিচরণ করিত, সে মায়ার? 
লেপন প্রীশত্ত নহে। উক্ত প্রকার প্উলেপ অতীব পরাক্রমশালী ছিল এবং সর্বদা সাধারণ 



অট্ব্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

তগবানপি মা়্াবী পিভাম্হনিদেশতঃ 

মত্গ্াবতারে বিভূঃ প্রহিষ্ত বরুণালমমূ 

অধিষ্যাকষা বেলায়াৎ নিষ্পিপেষ মহীতগে ॥১১৭ 

মধৌ গুরুচতুরদন্তাৎ স হতে দানযোভমঃ। 
ভগবৎকরম্পর্কাৎ সুগঞিরভ বতৃপমূ ॥ ১২০ 

তশ্তৈব নায়া ভৎ সম্যগৃজগ্রাহাশ্চধ্যমানস:। 

মালাং কৃত হত্প্রদদেশে মিলিতাং বনমালর়া ॥ 

অচিন্তয়ন্তন্ত শন্ধং যাবছন্য চি্স্থিতমূ। 

তগ্তাণি গন্ধ: সর্বেষাৎ পুপ্পাণাৎ দৌরভাপহঃ॥ 

 বর্স্ত ভগবনূর্েস্তল্যোহভূৎ, স তু শোভনঃ ১২৩ 
তন্ত মাল! ভগবতঃ পরম্ত্রীতিকারিণী। 

শুধা পর্মাষিতা বাপি ন ছৃষ্টা ভবতি কচি ॥১২৪ 

' তস্ত সুগ্রথিতং মালাং দত! দমনকারয়ে । 
উৎপাদয়েন্মহা্রীতিং বিষোণর্ধ।মুক্তিদায়িনী ॥ 

০ ০ পপ পাশ? পা সাপ ৬৫ এ ৯ অন্পপদ আপি পশলা 

জনগণকেই সাতিশয় রেশ দিত। অনন্তর 

রঙ্ধার প্রার্থনানুদারে মায়াবী ভগবান্ও 

মংস্ভাবতার মূর্তিতে সাগর-মধে প্রবেশ পুর্ধ্বক 

ব্হ অন্বেষণাস্তে সেই দৈত্যাধমকে সমুদ্র-তীরে 

আহর্ষন করিয়। মৃহীতলে সম্যক্রূপে পেষণ 

করেন। সেই দালববর চৈত্রম'সের শুরু- 
চতু্দশীতে এইরূপে নিহত হুইয়া ভগবানের 
করম্পর্শ হেতু তৎক্ষণাৎ এক প্রকার হগদ্ধি তৃ৭" 

রূপে উৎপন্ন হয়। তর্দর্শনে ভগবান্ আশ্চর্য 

দিত হইয্প! তাহাকে ুগন্ধিতৃণ নামেই সাদরে 
গ্রহণপূ্র্বক মালা করিয়া বমমালার সহিত 
ছ্দযে ধারণ করিলেন, এবং তাহার তাদৃশ 

গন্ধের বিষ্র চিন্ত! করিতে লাগিলেন। ফলে 

যাষদ্ব্ই সেই গন্ধ তৃণের সহিত বহক্ষণ 
অবস্থিত থাকে, তাহার গন্ধও সমুদ্বয় পুণ্পের 

সৌরভকে পরায় করিয়া থাকে। ভাহার 
বর্ণ ভগ্যানের মূর্তির ন্যায় অতি হন্দর। 
১১৮৯৩ | 

তজ্জন্য, উক্ত গন্ধতৃণের মালা ভগবানের 

পরম প্রীতিকর। তাহ! শুদ বা পরুষিত 

হইলেও কদাচ দূষিত হয় ন!। ১২৪ 
, অতএব) দমনকানী ভগবানকে উক্ত গন্ধ- 

চণের হুন্দ্রহূপে গ্রধিজ্জ মাল্যদানে তীহার 

২২৭ 

অঙ্গাপকষ্টাৎ ভাং মাশাং ভক্ত! ষে। ধারয়েন্রঃ। 
অস্বমেধণহন্ত ফলং প্রাপ্রোত্যনংশয়মূ ॥ ১২৩ 
তুলসীকারতাং মালাং বিষেগরঙ্গাপকর্ধিতামু। 
ধারয়েনুর্ধি কে চ মুক্ত যাবহ্সে্ুষি। 
অসখ্যবাজিমেধন্ত ফলমব্যগ্রমখুতে॥ ১২৭ 
নির্মাল্যতুলসীপত্রং যাবততক্ষয়তে হরেঃ। 
তাবজন্মনহতস্ত বিধুলোকে মহীর়তে ॥ ১২৮ 
হরেরৈবেদ্যমনঞ্চ তুলমীদলমিশ্রিতমৃ। 
প্রতিগ্রাসং সোমপানফলৎ তৎসমমণুতে। 
ধাবজ্জীবন্ত ভূপ্জানে। প্রুধং মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥১২৯ 
অর্ধশেষোদ্কং বিষ্যোন্তধাচাচমনোদকমূ। 
পাদোদকৎ স্লানঝারি প্রত্যেকৎ পাপনাশনমূ ॥ 
সর্ববতীধা ভিষেকাপাং ফলদং গ্রহনাশনমূ। 

__ মুক্তিদারিনী মহতী শ্রীতি সাধন করা সকলেরই 
কর্তব্য । ১২৫ 

যে মানব, ভগবানের অঙ্গ হইতে অপনীত 
উক্ত মাল! ভক্তিনহকারে ধারণ করে, সে 

নিঃসন্দেহ মহত অশমেধ বজ্রের ফলডাগী 
হইয়া থাকে । ১২৬ 

এইরূপ বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে অপসারিত 
তুলসী মাল! মস্তক বা কঠবেশে ধারণ করিবে) 
তহ। হইলে সেই ব্যক্তি যাবংকাগ ভূতলে বাম 
করিবে, তাবৎকাল জীবনুক্ত হইয়৷ থাকিবে 
এবং দে অদংজ্য্য অশ্বমেধ ঘজ্জের অত্যুস্তম 
ফল ল.ভ করিবে, সন্দেহ নাই ৯২৭ 

মাননগণ, ভগবান হরির ধাবৎ-সঙ্খাক 
নির্ধাল্য তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাবৎ পরি, 
মিত সহঅ-জন্ম বিষুলোকে পুজিত হইয়। 
থাকে। ভগবান্ হরির তুঙগলীপত্রমিশ্রিত নৈবে- 
দ্যা ভোজনে প্রতিগ্রাদেই পোমপানের 
সৃশ ফল প্রাপ্ত হওগা বায় এবং যাবজ্জীবন 
উ্রন্ূপ ভোজন করিলে, নিশ্চয়ই মানব মোক্ষ 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । ১২৮ । ১২৯ 

ভগবান বিষুর কি অর্থাশেযোদক, কি 

আচমনোক, কি পাদোদক ও কি ম্মানোচ্ছিট্ 

জল প্রত্যেকই, পর্ব পাপ*বিনাশক, সর্ব 
তীর্থাভিষেকের ফলপ্রণ, গ্রহ-শাস্তিকর। অলঙ্মা। 



৮ 

অলম্ীপাপরক্ষোর্বং ভূঙবেতালনাশন্ম্ ॥ ১৩১ 
শবাধ্যমেধ্যসংস্পর্শদোষনাশনমুনতমমূ। 
সর্ববদীক্ষারতফলপ্রদমৈষ্ব্ধ্যবর্থনমূ্ ॥ ১৩২ 
অকালমৃত্যুহরণৎ ব্যাধিব্যুহনিবহ্ণমূ। 
সুরাগোমাংসভক্ষার্দিপাপদভ্ঘবিনাশনম ॥ ১৩৩ 
এতৈরাগ্ুতনেহত্য শুণুয়াদ্ যদি হুতকম। 
মা শৌচৎ বর্ততে তস্ত সর্ব্বকর্্ন দিকারিণঃ ॥১৩৪ 
ধাবজ্সীবং প্রতিজ্ঞায় যত্তেতান্ঠেকমেব ব1। 
গৃথীয়াদ্ ভূরি ব! স্বলং মুচ্যে্িমুংপ্রসাদতঃ1১৩৫ 
এবং তত্র বসন্ দেবে! লোকানুগ্রহকাউকয়া । 

রমমাণঃ শরিয়া সার্ঘমনায়াপবিযোচকঃ ॥ ১৩৬ 
নিশ্মাল্যপাদমুনিবেদিতান্ন" 
পানৈস্তদালোকনতত্প্রণামৈঃ। 

রাক্ষস ও ভূত-বেতালাদিনাশক, শবাদি অমেধ্য 
ষন্ত সংস্পর্শজনিত দোষের সংহারক; সর্ববিধ 
দীক্ষা ব্রভাদির ফলপ্রদ্দ, পরশ্বর্াবন্থীক, অকাল. 
মৃত্যু-নিবারক, ব্যধিসমূহের শান্তি-কারক, 
এবং জর! ও গোমাংসাদি ভোজন জন্য পাপ- 
নিচয়ের বিনাশকারী ৷ ১৩*-_-১৩৩ 

উক্ত চতুবিধ জলে আর্র-দেহ থাকিতে যদি 
সুতকাশোচ শ্রবণ করে, তথাপি তাহার অশোচ 

হয় না; সে, পূরব্ববৎ সর্্বকরর্ম্মেই অধিকারী | 
ঘাকে। ১৩৪ 

ঘে ব্যক্তি, প্রতিজ্ঞা-পুর্ব্বক যাবজ্জীবন এ 
চতুর্বিধ কিংবা! একবিধ জল, বছু বা বল্ল 
পরিমাণে গ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই বিষুংপ্রসাদে 
মুক্ত হইয়া খকে। ১৩৫ 

মুনিগণ! জগন্নাথদেব, জনগণ প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশবামনায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 
কমলার সহিত ক্রীড়। করত নিরস্তর অবস্থিত 
থাকিয্া সকলকে এইরপে অনায়াসে মুক্তি 
নান করিতেছেন। ১৩৬ 

হে তপোধনগণ! উক্ত পুরুষোত্তম নামক 
অতুন্তয়, পুণাক্ষেত্রে শ্বং ভগবান সতত 
বিরাজমান থাকিয়া, যে তাহার নিলা, 
পাদোঘক বা নৈবেদ্যান্ন ভোজন কন্তেছে, 
বিংব! যে তাহাকে দর্শন ব। প্রণাম করিতেছে, 

উৎকঙখণ্ডষ 

পূজোগহারৈশ্চ বিমুক্তিদাতা 
ক্েত্রোতমেহস্মিন্ পুরুষোত্তমাধ্যে ॥ ১৩৭ 

ইতি উৎ্কলখণ্ডে অগ্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ 

একোন্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

মুনয় উচুঃ 

মুনে ততঃ শ্রুতৎ হোতৎ মাহাত্মাৎ জগদীশিতুঃ। 
| মিম্মাল্যপ্রভৃতীনাঞ্চ যথা বদনুপূর্র্ষশঃ ॥ ১ 
শ্রোতৃমিক্ছামহে ব্রন্মন্ যাত্রাস্তরফলানি বৈ। 
শৃথতাৎ তৃততো রুহি যথোদ্েশঃ কৃত, পুর। ॥ 

জৈমিনিরিবাচ। 

সর্ব্থ। বর্ততে লোক-হিতায় পুরুষোত্তমঃ॥ ৩ 

নানাগডণবিকারৈশ্চ নানারূপবিচেষ্টিতৈ: | 
নানাভাববিলাস্ন বিজহার জগন্ময়ঃ ॥ ৪ 

অথব! যে ব্যক্তি তাহাকে পুজোপহার প্রদান 

করিতেছে, তাহ!কেই দুর্লভ মোক্ষপদ প্রদান 
করিতেছেন। ১২৭ 

অষ্টজিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

মুনিগ্ণণ বছিলেন, মুনে! আপনার নিঝট 
ত জগঞ্দীশ্বর জগনাথ দেবের নিশ্বাল্য প্রভৃ' 

তির মাহাত্বা আনুপুর্ণ্িক শ্রবণ করিলাম । 

ব্র্ষন ! এক্ষণে অস্থান্ত যাত্রা সকলের ফলের, 
বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনি 
তদ্বিষস়্ এবং পুর্বে ধে উদ্দেশে ভগবান্ যাত্রা 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তদ্িষয় ধার্থরূপে ব্ণন 
ককুন, আমরা গুনিবার জন্ত একাস্তমনাঃ 

রহিলাম। ১।২ 
জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ ! ভৃগবান্ 

পুকুষোস্তম সর্বধা! অধিল লোকের হিতের 
নিম্ভিই নালা প্রকার লীলা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন এবং দজ্জন্যই সেই ভগন্ময় 
জগন্নাথদেব, নান৷ প্রকার গুণবিকারঃ নানা 

প্রকার রূপ ও চেষ্টায় এবং নানা প্রকার ভাবে 
বিহার করেন। ৩। 



০ - 

. সান্তিকানাং জগন্নাথঃ সর্বদা সব্র্বভাবনঃ 

একো নচতারিংশোহধায়ঃ | ২১৯ 

অহগ্কারৎ বিনা কর্ম-ফলং নো ঘ্িঙ্গসতমা: রাজসাস্তামসা যে বৈ মুটাঝ্মানঃ ফলৈধিণঃ। 
অহঙ্কারেণ বধ্যস্তে কারাগারে ভধার্ণবে ॥ ৫ উৎস্বাদিরতং কর্ম মন্যস্তে ফরদায়ি তে ॥ 5১ 

বৃদ্ধাহস্কারদুক্তদ্থ যৎকম্্মারততে নরঃ। সম্ভূয় বহঝো বিপ্রা আরভস্তেহুল্লকং বিধিমব। 
। তস্ত ফড়ূগ্ধণঘাঞপ্রোতি ফলং শুভমথাপরমূ॥৬ | বহুলাঘানহৃঃখহ যৎ কর্মী তেষাং ফলপ্রদমূ ॥ ১২ 
বুদ্ধিস্ত ত্রিবিধা তেষাং গুণভেদেন ভাবিত।। | ইতি মত্ত! জগন্নাথস্তেষামুদ্ধরণায় 'বৈ। 
তত্র যে সাত্বিকাঃ সম্তঃ ফলাবাপ্তিণরাজুখ।ঃ। । গতানুগতিমূট়ানাং বিশ্বাসায় দুরাতবনাম। 
ভগবংপ্রীতয়ে কন্ম্ম কুর্র্বতে তে মুমুক্ষণঃ॥ ৭. | যাত্র। এবং বিধ! বিপ্র। বর্ষে বর্ষে প্রনর্তয়েৎ ॥ ১৩ 
পরস্ত স্পর্দয়া কীর্তেয ফলমুদ্দিন্য বা পুনঃ জন্মননানং মহাবেদ্যা উৎসবশ্চ প্রকীর্তিভঃ। 
বনপ্রস্তাসব্য।লক্তা রাজদং কণ্ধর কুর্ববতে ॥ ৮ মহাধাত্রাদ্য়ং পুংসাৎ কীর্তনাং পাপনাশনম্ ॥ ১৪ 
গতানুগতিকা যে চ দৃষ্টঘৈকপরায়পাঃ। দর্শনৎ দক্ষিণামূর্তেস্তধা চ শয়নোৎদবঃ। 
প্রসঙ্গাৎ ফলমিচ্ছস্তি তামদৎ কন্ধ কুর্বতে ॥ ৯ | সব্বপাপহর-্চামাবুৎসকে দক্ষিণায়নে ॥ ১৫ 

অঃ পরত প্রবক্ষ্যামি প শ্ঠ পরিবরতনমূ । 
শায়িংস্ত জগন্তুঃ পরিসর্তযিতু্পূঃ ৪ ১৬ 
শা সস | পশলা লগ স্পা জ সদ এ পা দি স্পা আপি | পপ পাপ 

ধ্যাতে। দৃষ্টি স্থৃতো শপি মুক্তিদাতা ন সংশয়: ॥ 

দ্বিজবরগণ। অহঙ্গার ভিন্ন কর্মফল জন্মে | তিনি, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া 
ন!, এবং অহন্ারবশেই জীবগণ ভবার্ণবরূপ | থাকেন। ফলাভিলাষী মুঢ়মতি রাঁজদ ও তামস 
কারাগৃহে বদ্ধ হইয়া! থাকে। ৫  পুরুষগণই ফলপ্রদ্ধ উৎসবার্দি কর্ধ্াকে পাতি, 

অহংজ্ঞানযুক্ত মানব বুদ্ধিপুর্ব যে | শয় মনোনীত করে। ১০। ১১ 
সকল শুভাশুত কম আচরণ করে, তাহারই ।  ৰিগ্রগণ! তাহারা অনেকে মিলিয়। ষে 
শুভ বা অণ্ডভ যড়গুণ ফল লাভ করিগ | সামান্য ফলদ!য়ক দামান) কাধ্য আরম করে, 
থাকে। ৬ | সেই কাধে) তাহাদিগের প্রভৃত প্রায়ন ও হুখে 

সত্তদি গুণ-ভেদে মানবগণের & বুদ্ধি | ভোগ করিতে হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই 
ত্রিবিধ, ৎন্ুধ্যে যাহাদিসের বুদ্ধি সত্তবগুণময়ী, ূ সেই সেই সকল গ ছানুগতিক মৃট মানবগণের 

সেই মকল গান্তিক সাধুণণ, অন্ত ফলের । উদ্ধারসাধন ও বিশ্বাপ-বিহীন মুদংস্মাদিগের 
অভিলাধী নন, কেবল মোক্ষপদই তাহ।দিগের | বিশ্বাসের নিমিততই ভগবান জগনাথ দেন, 
প্রার্থনীয়, এজন্ত তাহারা কেবল ভগনং্রীত্য- : বর্ষে বর্ষে এব বিধ ধাত্রাদকল প্রবর্তিত করিয়া 
থেই যে কিছু কাধ্য করেন ।৭ ৷ খাকেন। ১২.। ১৩ 

যাহাদিগের বুদ্ধি ইজোগুণে পুর্ণ, দেই | মুিগণ! আমি যে গন্ঙ্গান ও মহাবেদী- 
সকল ব)ক্তি, অন্তের প্রতি স্পর্থ', কীর্তি বা | মহোৎসবের বিষর কীপ্তন করিয়াছি, উক্ত 
অন্ত কোন ফলের উদ্দেশে বহু প্রয়ামে রাজস" : মহাযাত্রাছ্য়ের নামম কীর্তন করিলেই মানব. 
কঙ্ধের অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। ৮ গণের পাপ নাশ হয়়। ১৪ 

আর যাহারা কেবল এহিক দৃষ্ট ফলেই এবং দক্ষিণ,মুর্তর দর্শন ও ছক্ষিণায়নে 
আসক্ত, গতানুগতিক সেই সকল তামস যে শগনোৎসবের বিষয় বলিয়াছি, এ উতৎ্সবও 
পুরুষগণ প্রসঙ্গাধীন ফল কামনায় তামস-কম্মে সর্বপাপ-বিনাশন জানিবেন। ১৫ 

বৃত্ত হয়। ৯ ৃ মহ্ধিগণ ! জগদীশ্বর ভনার্দন শয়নে। 
উল্লিবিত সাত্বিক ব্যকিগণ, যদ্ধি সর্ধ্বভাবন : থাকিয়া যে মময়ে স্বীয় পার্খদেশ পরিবর্তন 

শগবান্ জগন্নাথদেধকে সর্বদা ধ্যান, দর্শল বা করেন, অংঃপর মেই পার্খ্বপরিবন্থন উৎসবের 
স্বরণ ঝারতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ] বিষয় বলি শুগুন। ১৬ 

৯ পপ 

পা পপ পাপা পপ পাপ 

স্পা পপ এপ শি আশ পাপ পাপা সপ শপ আপ পপ পাপ স্প্পপশ 



২০ 

নতস্ত বিমলে পক্ষে সম্প্রপ্ডে হব্বাপরে। 
বিষে; স্বাপগৃহথারং শনৈগত্বা। শ্রবি্ত চ ॥ ১৭ 
লমস্কৃত্য জগমাথং পর্যস্ে শায়িতং মুদ।। 
অবঘট্য শনৈত্বারং পূজয়েছুপচারকৈ? ॥ ১৮ 

প্রণম্য ভক্ত্যা তৎপাদৌ গুহযোপনিষণৈঃ ভ্যবন্। 
মন্ত্রঞ্েমৎ পঠন্ দেবং আাপয়েছুততরামুখমূ ॥ ১৯ 
দেবদেব জগন্নাথ কল।নাৎ পদ্বর্তক। 

পরিবর্ত্যমিদৎ সর্ব্বৎ ঘেন স্থাবরজঙলগমমূ ॥ ২০ 

যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎব্প্রনৃযুণ্তিভিঃ 
জগন্ধিতায় হুণ্তোহলি পারেন পঞিবর্তয়॥ ২১ 
পরিবর্তনকালোহুয়ং জগতঃ পাললায় চ। 
তবাজ্ঞয়াযং শক্রোহপি ধ্বজে তিন্ সমৃতৎ্মুকঃ ॥ 
ষটুৎ তৃৎপা্দকমলৎ বিমুকনমর্দি তজ্জলমূ। 
মহীতলং প্লাবয়তি প্রজাপালনহেতুকমূ ॥ ২৩ 

ভাদ্রমামের গুরুপক্ষে একার্ষশীতে ভগবান 
বিদুর শঞন-গৃহদ্বারে মুছুভাবে গমন ও প্রবেশ- 
পুর্র্বক সানন্দে সেই পর্ধ্যগ্কশায়ী জগন্নাথ দেবকে 
'নমস্কার করিয়। ধীরভাবে শয্যাঘার উদ্ঘাটনাস্তে 
যথোক্ত উপচারসমূহ দ্বারা পুজা করিবে। 
পরে, ভক্তিনহকারে ভগবানের চরণকমলদঘয়ে 
প্রণামপূর্বক গুহোপনিষদ্ দ্বারা গুব করিয়া 
এই মন্ত্র পাঠ করত উত্তরাস্ত সেই দেবকে স্নান 
করাইবে | ১৭--১৯ 

হেদেবদেব জগন্নাথ ! আপনি অখিল 
কলের পরিবর্তক এবং আপনি হ্েচ্ছাকৃত 
জাগরণ, নিদ্র! ও নুষুন্তি ছারা স্থাবর-জঙ্গমময় 
এই মিল বিশ্বের নিয়ন্ততর পরিবর্তন করিয়া 
থকেন। সম্প্রতি আপনি জগতের হিতের 
নিমিত্ই শয়ান আছেন, এক্ষণে আপনার 
পার্শপরিতর্তনের মময় উপস্থিত, অতএব জগৎ. 
পালনার্থ পার্্ব'পরিংর্ন করুদ। দেব! দেব. 
রাজ আপনার আজ্ঞানুমারেই ওবদীয় ধ্বজের 
উত্ীডাগে ছবস্থিত থাকিয়া আপনার চরণকমল 
দর্শনা্থ সমুৎসথক চিত্তে মন্তকোপার জল-ধার। 
বর্ধণ করত প্রজাপালন হেতুক মহীতিল প্লাধিত 
করিতেছেন। ২০৮২ 

উৎকর্পখগ্ডম্। 

ইতি সম্প্রর্থা দেবেশ বিনয়'তোষয়েততঃ। 
ব্জনৈশ্চামরৈশ্চৈব বীজয়েনুকম্পকৃৎ ॥ ২৪ 
মুগন্ধচন্দনৈরস্ত সর্র্বাহগৎ পরিলেপয়েৎ। 
্বাদুনিক্ষুবিকারাংশ্চ বিকৃতৈঃ পায়সৈস্তথা ॥ ২৫ 
য/বকানি চ হুদ্যানি ফগানি বিবিধানি চ। 
পুপাপুপানূ বছবিধান্ ঘৃতপুরানু সযাবকান্ ॥ ২৬ 

পকতানু্পত্রাণি সো”স্কারাণি চ থিজঃ। 
শয্যাগৃহদ্বরি বিতেঃ শনৈর্ভক্তয। নিবেদয়েহ ॥ ২৭ 
তাম্মন্ কালে তু যঃ পশ্ঠেৎ ভূয়াঘা পরমেশ্বরমূ | 
পরিবৃর্ভিৎ ন চগ্রেঃতি জননীগর্ভলন্কটে ॥ ২৮ 
তম্মিন্ গিলে হরে রূপৎ ভবেদ্যি মহাফলমূ। 
দেবমুদ্দিশ্ট যংকুর্ধ্যাৎ সর্ব্বমক্ষয়তাৎ ব্রজেৎ ॥ ২৯ 

সানং দানং জপো হেমঃ পুজা জাগরণং তথ! । 

পরিবৃত্তিং ন চাপ্রোতি ব্রতান্তে দ্বিজতপ্রনমূ ॥ ৩০ 

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবদদেবকে বিবিধ 
বিনয়বচনে সন্তুষ্ট করিনে এবং যহাতে তাহার 
দয় হয়) এরূপভাবে ঝাজন-চামর দ্বারা বাঁজন 
করিতে থাকিবে। ২৪ 

দ্বিঞ্গণ ! অন্ভ্তর শৃগন্ধ চন্দন ছার। ভগ- 
ঝানের সর্ধাঙ বিলেপনপুর্ববক তদীয় শয্যাগৃহ- 
দ্বারে ভক্তি, হরারে ও ধীরভাবে, বিশি্রূপে 
সংস্কৃত পাযুদের সহিত হুম্বাছ ইক্ষু-ৰিহার, 
প্রীতিপ্রধ যাবক, বিবিধ প্রকার ফল, বনুবিধ 
স্বতপুর ও পিষ্টকার্ণি এবং সর্ধ্ববিধ উপকরণ: 
দ্রব্যসমান্থত পকুতান্বুলনিচয় (নবেণন করিয়। 
দিবে। ২৫--২৭ 

যেব্যক্তিসেই সময়ে (সই পরমেশ্বরকে 
দর্শন ব1 স্তব বরে, তাহাকে জননীর গর্ভ. 
সঙ্কটে পরিবর্তন করিতে হয় না। ২৮ 

্রদ্দিনে ভগঝন্ হরির মুর্ত দর্শনাদি 
করিলে, মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যাও এবং জগন্নাথ 
দেবের শ্রীতি উদ্দেশে স্নান, দান, জপ, হোম, 
পূজ] ও জাগরাণাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, 
সমস্ভই অক্ষফল-জনক হইয়। থাকে; অপিচ, 

অনুষ্ঠাতাকে আর সংসারে পরিবর্তন করিতে 
হয় না। উল্লিখিত ব্রতাবলানে ভোজা।দিঘানে 

দ্বিগণের সস্তোবসাধন করিবে। ২৯৩০ 



একোনচত্বারিংশোষ্ধ্যায়ঃ। 

সাং ব্রতমিদৎ কৃত! বিষোর্লোৰ ধা পুঁঘাৎ। 

বং যং কাময়তে চিত্তে তং তমাপ্রোত্যমংশরম্ ॥ 

অগ্রং ': কথিতো। বিপ্রী: পার্শবপর্ধায়পোৎসবঃ | 

অনায়াসেন লোকানামকয়ঃহখদায়কঃ ॥ ৩২ 

অভঃপরং ভে. শৃগুত উত্থাপনমহোৎদবমূ। ৩৪ 

পৃজরিত্বা জগন্নাথ কৌ মুদ্যাখ্যে মহোৎদবে | 
অন্তঃত্রীড়াদ্তিঃ পুষ্প মাল্যানুলেপনৈরূর্ঘী॥ ৩৪ 

 তজেহন্মিন্ পৌরদমাস্তাগাং রাণ্াবুৎমবদংযুতো 
নারিকেলাদিভির্ঘব্যৈ: পিষ্টকৈ রচয়েছ্ধরিম্ ॥ ৩৫ 

ততঃ প্রভাতে সঙ্থল্লয কার্তভিকব্রতমুক্তমমূ। 

বতেন তেনৈৰ নয় যাবদেকাদশী সিতা ॥ ৩৬ 

তন্তামুখাপয়েদেবং প্রনুপ্তৎ জঅগদীশ্বরমূ। 

ূর্বববৎ পৃভয়িত্ব! তু নিশামধ্য জগদৃণ্তরুমূ। 

উদ্থাপয়েদিমৎ মন্ত্ং শ্াবয়ন্ শনকৈরু্দ!॥ ৩৭ 

মানব, সমুদয় অন্ধ-বার্ধের সহিত উক্ত 

ব্রত সমাপন করিলে নিশ্চয়ই তাহার অখিল 

বান্ছিত বিষয় সিদ্ধ হয় এবং সে দ্বেহাবসানে 

বিষুলোক প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । ৩১ 

বিপ্রগণ! এই যে আমি আপনাদিগের 

নিকট ভগবানের পার্্বপরিবর্তন সন্বন্ধীয় উৎ- 

সবের কথা৷ কহিলাম, উহ! অধিল লোকের 

অনায়াসে অক্ষয় নুখদায়ক, জানিবেন। ৩২ 

মুনিগণ! অতঃপর উতথাপন-মহোৎ্সবের 

বিষয় শ্রবণ করুন। কৌমুদী*মহোৎসবে 
জগনাথ দেবকে পুজ। করিয়া সানপ্দ জল- 

ক্রীড়াদি এবং পুষ্প, মালা ও অন্ুলেপন 
স্বার৷ তাহার প্রীতিসাধন করিবে। অনন্তর 

উত্মবপুর্ণ পৌর্মাসী-রাত্রিতে পিষ্টক ও 
নারিকেলাদি ড্রব্যনিচয় ছারা হরির অর্চনা 
করিবে। ৩১-৮৩৫ 

£পর প্রগ্াতকালে অত্যুন্তম কার্তিক" 
ব্তের সন্ধল্প করিয়া শুরুপন্ষীয় একাদশী পর্য্যন্ত 

উক্ত ব্রতাবলম্থনে অতিবাহিত করিবে। ৩৬ 
ভৎপরে প্র একাদদীতে প্রন্ণ্ড জ 

দেব জনার্দনকে পুর্ববধৎ পুজা করিয়া উত্থাপন 
করিতে হইবে। ঠঁ দিবস নিশা মধ্যে সামদ্দ- 
চি এইন্নপ মত্ো্ারপ করিতে করিতে 

হ৩১ 

উততিষ্ট দেবদেবেশ তেজোরাশে অগৎপত্তে। 
বীক্ষৈতৎ সকলং দেব প্রশ্প্তং তব মায়য়া॥ ৩৮ 
প্রফু্পপুণ্তরীক-শরীন্ছারিণা নয়মেন বৈ। 
তা ষ্ঠ জগদিণৎ পাবিভ্রযৎ পরমেধাতি। 
শ্রোতস্মা্তাঃ ক্রিয়া সর্বাঃ প্রব্তস্তে ততে। প্রুধমূ 

ইত্যুতথাপ্য ্গন্নাধং বেণুবীপাদিকথ্বনৈঃ। 
বন্দিমাগধহৃতানাং ভ্তাতিভিমর্জিলম্বনৈঃ ॥ ৪ 
শঙ্খকাহালমুরষ-বাদনৈনৃ ত্যগীতকৈঃ। 
জয়শবৈত্তথান্তোত্রৈর্নযষেতং নৃতযুমণ্ডপমূ ॥ ৪১ 
হৃগন্ধতৈলেনাভ্যঙ্য স্ন[পয্নে পুরুষোততমমূ 
পঞ্চামৃতৈর্নারিকেলোদকৈঃ ফলরসৈস্তথা ॥ ৪২ 
হুগন্ধামলকৈঃ সার্ঘং যবকন্ধেন লেপয়েৎ 
ঘরঘযেতুলসীচুরণৈ্লেপয়েদ্গন্ধচন্দনৈ ॥ ৪৩ 

' ধীরভাবে অগদৃগ্চক ভগবানূকে উত্থাপন বরা 
বিখেয়। হে দেবদেবেশ! হে তেজোরাশে! 
আপনার মায়ায় অখিল জগৎ প্রন্থপ্র আছে, 
অতএব হে দেব জগৎ্পতে! আপনি এই 
প্রহপ্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতপুরধ্বক গাত্রোথান 
করুন। নাথ! আপনি প্রফুল্ল পুণুরীকবৎ 
মনোহর নেত্রে এই জগতের প্রতি ঘৃষ্টিপা 
করিলেই পরম পধিত্রতা লাভ করিবে এবং 
তাহা হইলেই শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সমুদয় ক্রিয়া 
প্রবৃ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ৩৭--৩৯ 

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত জশগমাথ দেবকে 
উত্ধাপনপুর্ব্বক বেণু ও বীণার্দির সুমধুর শব, 
বন্দী, মাগুধ ও হুৃতগণের মঙ্গলহ্চক স্ততি- 
বা, শঙ্খ, কাহাল ও মুরজাণি বাদ্যধ্বনি, নৃত্য- 
শীত, জয়ধ্বনি ও স্তোত্রপাঠলহকারে তাহাকে 
ৃত্যমণ্ডপে লইয়া যাইবে । ৪4৪৯ 

অনস্তর ভগ্গবানের সর্বাঙ্গে হুগন্ধ তৈল 
মর্দনপূর্ববক পঞ্চামৃত এবং নারিকেল প্রড়তি 
বিবিধ ফলরদ দ্বারা সেই পুরুযোভমকে গ্গান 
করাইতে হইবে। ৪২ 

তৎ্পরে তদীয় সর্ধবাঙ্গে সুগন্ধ আমলক. 
চর্দের সহিত ঘবকন্ধ লেপনপুর্্বক তুলমী চূর্ণ" 
্বার। ঘর্ঘণ করিয়া! সদৃগন্ধ চচ্দূনে সর্বব শরীর 
লেপন করিবে। ৪৩ 



ই ৩৭. 

পুষ্পাভির্বাসি টৈস্তো দৈস্তথ কপুর্রবামিতৈঃ। 
কুশোদকৈ বতুভোবৈস্তথাগন্ধো্কৈরপি ॥ ৪৪ 
নাপ্যমানং তদা| দেবৎ যে পশ্যাস্ত মু্ধাবিতাঃ। 
ক্ালয়স্তি দু পঙ্নৎ বহুজন্মোপপ|দিতম্ ॥ ৪৫ 
তত, শ্তীর্জগদদীশন্ত ক্রোড়ে তৎ বাদয়েদ্িজাঃ ॥9৩৬ 
আপাা মৃষ্ধীপর্যযস্তং সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ। 
কু্ধুমাগুরুকতুরী করূনৈশ্ন্দনান্িতৈঃ ॥ ৪৭ 
ভীধাঁয়োদকসম্পিষ্টেঃ কাগাগুরুরসাগুতৈঃ | 
দত্বাচ মালতী মালাং চক্রচুর্ণাববর্ণিকাম্ ॥ ৪৮ 
মহোপচারৈঃ সম্পুঙ্ বিষু নীরাজয়েন্ততঃ | 
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্ব। প্রাথয়েৎ পরয়্া মুদ্ধা ॥ ৪৯ 
চরাচরমিদৎ সর্ধং তুদেকশরণং প্রভো। 
অনুগ্রহায় চালোকৈঃ পারৎ কুরু জগৃগুরে! ॥ ৫০ 

পল ৮৯৭৭ হা” ৯ এপ ৯ সপ সর কব পি শী আপা পপি অং পিপিপি 

তদনস্তর ক্রমে পুষ্প-বাসিত ও কপুরি- 
বারদিত জল ছারা, কুশোদক দ্বারা, রত্বোক্ষক 
দ্বারা ও গঞ্ধোদক ছার। ভগবানকে মান 
করাইবে। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি সা'নন্দ- 
চিত্তে জগনাথ দেবের এইরূপ ন্ন।নোৎসব দর্শন 
করে, তাহার ব্হুজন্মসঞ্চিত দুঢ়ব্ধ পাপ- 
পন্ধকেও প্রক্ষালন করিয়া থাকে। দ্বিজগণ! 
অধিক কি কহিব, ৬ষ্পরে সাক্ষাৎ দেবী 
কমল! সেই নিপ্প।প ভক্তকে শ্বয়ৎ জগদীশ্বরের 
ক্রোড়ে স্থাপন করিস! থাকেন। ৪৪-- ৪৬ 

অনন্তর ভীর্থোদক দ্বার! সম্যক্রূপে পিষ্ট, 
ধালাগুরুরতণনে আগ্তুত। ও চন্দনাধ্িত কুক্টুম, 

অগ্ুরু, ক্তুরী ও কপু্চুর্ণ খ্বারা ভগবানের 
আপাদ-মস্তক গর্ববাঙ্গ বিলেপন করিবে এবং 

কপুরচূর্ণ ছার! হুবামিত মালভী-মাল। প্রদান 
পূর্ধবক মহাউপচারসমুহে জম্যক পুজা করিয়া 
লীরাজনা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া 
পরম আনন্দমহকারে ওগখানের নিকট প্রার্থন। 
রুরিবে যে,--হে প্রভো! এই আল চরা. 
টরের আপনিই..একমাত্র রক্ষাকর্তা, অতএব, 
হে জগমৃগুরো! আপনি অনুগ্রহরূপ অমৃত্ত' 
পুর্ণ অবলোকনে সকলকে অপার মংপার- 
পারাবার হইতে পার করুন। ৪৭--. ৫৪ 

উতৎ্কলখগুম্ 

নৃত্যনীতৈঃ ক্ষেপণকৈ রাব্রিশ্ষে, সমাপর়েখ ॥ ৫ 
শয়না হুথি তই দেবং যে পশ্বাস্তি গদ্দাধরমূ । 
নিদ্রাং মোহময়ীংহিত্ব! জ্যোতিঃ শাস্তৎ ব্রজস্তি ৫ 
সর্ব্বান্ কামানবাপ্রে।তি যান্ যান কাময়তে হি 
অশ্বযেধহত্রন্ত ফলং সাগ্রৎ লভেত বৈ॥ ৫৩ 
কপিলালস্কৃতা বেসুকে টিদ্নানফলং তথ|। 
পুণ্যঞ্চপ্লোতি পরমূৎ সর্ববতীর্থাভিষেকজমূ ॥ ৫৪ 
কার্তিক্যাং পারণৎ কুত্ধযাৎ চাতুর্ম সাব্রতন্ত বৈ। 
দমোদরস্ত প্রতিমাৎ স্বর্ণনিফাষ্ট নির্ম্িতাম্ ॥ ৫৫ 
যথাশক্তি কৃতাং বাপি শালগ্রামশিলাস্থিতামূ। 
চততুর্তর্ভগবতঃ পুজয়েছ প্রযতা ত্ববান ॥ ৫৬ 
রচয়েম্মগুপৎ শুভ্রমেকদেশং গৃহস্ত বা । 

অলম্কুধ্য:ৎ পুষ্পদাঘচামবৈঃ হুবিভানকৈঃ ॥ ৫৭ 

অনস্তর নৃত্যগীত দ্বার! অবশিষ্ট রাত্রি অতি- 
বাহন করিবে। যাহারা তৎকালে শা হইতে 
উত্থিত দেব গদাধরকে অবলোকন করে, 

তাহার1 দ্বেহাবদানে নিঃদন্দেহে মোহনিজ্রা 
পরিত্য!গপুর্ধক চিরশান্তিম ব্রহ্গজ্যেতিঃ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ ৫১৫২ 

এবং সেই সকল ব্যক্তি মনে মনে যেধে 
বিষয়ে অভিলাষ করে, তত্ঘ্মস্ত কামনাই পূর্ণ 
হয়, অপিচ সুসম্পূর্ণ সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের 
সম্পূর্ণ ফল লাভ করিস থাকে। ৫৩ 

বথা(বধি অলঙ্কৃতা কোটি কপিল! ধেনুদানে 
যে ফল কধিত অংছ্ে, এখৎ বর্বতীর্থে অভি- 
ষেক জন্ত ঘে পরম পুণ্য উল্লিধিত হইয়াছে, 
তাহার] তৎসমুধয়ও প্রাপ্ত হয় ৫৪ 

মুনিগণ! পূর্বোক্ত চাতুর্মান্ত ব্রতের 
কার্তিকী পুর্ণিমাতে পারণ কর! বিধের। উক্ত 
চাতুশ্বান্ত-কাল সংযতাত্মা থাকিয় প্ দিবসে 
অষ্টশিক্ষ পরিমিত দ্বর্ণ বা যথাশক্তি শ্বর্ণপবারা 
ভগবান্র প্রতিমা গঠনপুব্বক তাহাতে কিংব। 
শালগ্রামশিলাতে ভগবানের চতুরনুর্তির পুজ। 
করিতে হইবে। €৫ ৫৬ 

উক্ত পুজার নিমিত হুধাধবলিত ' কোন 
গৃহ বা গৃহের একদেশ সজ্দিত এবং পুণ্প- 
খাল্য, চামর ও চন্ত্রাতপ থারা অলক্কৃত করিবে। 



একোনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ২৩৩ 

ভূমিভিভীঃ সুধালেপৈঃ স্তস্তাংশ্চিত্রহ্কুলকৈঃ। (পঞ্চামৃতৈঃ স্সাপরিত্ব। বাসোযুগ্মেন ধাপয়েহ। 
কালাগুরূণাং ধূপৈশ্চ ধৃপয়েত্দৃগৃহৎ শুভমূ ॥৫৮ ঘ পৃগয়েছুপচারৈস্তৎ যথাবিভব।বস্তটৈঃ॥ *৪ 
জ্মধ্যে ম্ডসং কুধাৎ স্বজিকৈর্বণকৈঃ কৃতমু। | তাঅদীপান্ মৃখ্মরান্ বা জাগব্দ্গব্দপিষা। 
তদস্তঃ স্থাপেয়েৎ খটাং করিদত্তময়ীৎ শুভাম্ ॥৫৯ তৈলেল বা শতৎ দীপ-বৃক্ষাংশ্গাপি শ্রদাপয়েৎ।৬৫ 
পটতুলীং তহুপরি বাসরেৎ পুরুষোভ্তমমূ। 
দামোদরাকৃতিৎ শঙ্খচক্রপাণিৎ চতুর্ভূঙ্গমূ ॥ ৬, 
লক্ষমীমালিঙ্গ্য পস্থাং ক্রোড়স্থাৎ বামপাণিন|। 
ভক্তেভ্যে। জাতুমুদ্যস্তৎ বরং দক্ষিণপাণিন1 ॥ ৬১ 
হৃনাল, জুলল|টঞ্চ সুনেত্রং সুশ্রতিঘয়মূ। 
বিশালবক্ষমৎ দেবৎ সর্ববলাবপ্যসংযুতম্ব ॥ ৬২ 
সর্ধালগ্কাররুচিরৎ দ্বিধ/পী তনিচোলকমু। 
লকমীৎ পদ্করাং বাপি তানুলং দনতীৎ তথ। ॥৬০ 

এঁ গৃহের চতুর্দিকে ভিত্তিসকল নূতন সুধা- 
লেপনে উদ্ভামিত, স্তস্ত নকল চিত্রবিচিত্র 
দুকুল-মালায়্ হুশোভিত এব সমুদয় গৃহ 
কালাঞকু প্রভৃতি নুগন্ধ রব্য-নিশ্মিত ধৃপগন্ধে 
নুবামিত করিতে হইবে 1৫৭৫৮ 

তন্মধ্যে বিবিধ শ্বস্তিকবর্ণে মণ্ডল রচনা- 
পূর্বক তদুপরি হস্তিদস্ত-বিনিম্মিত মনোহর 
খট। স্থাপনাস্তে তছুপরি পট্টতুপী (গণদী) 
পাতিত করিয়া তাহাতে শঙ্খচক্র-বিভূষিত 
চতুর্ভুজ দামোদরাক্ৃতি পুরুযোত্তমকে স্থাপন; 
করিবে | ৫০ ৬০ 

তিনি, বামদ্িকের এক হস্তে পীয় ক্রোড়- 
দেশে স্থিত1 পদ্মামীনা কমলাকে আলিঙ্বন 
করিতে থাকিলেন এবং অপর দক্ষিণ হস্তে 

ভক্তগণকে বরদান করিতে উদ্যত থাকেন, 
এইরূস গঠন করিতে হইবে: *৯ 

তীহান্ন নাসিকা, লা, নেত্রদ্ব্ন ও কণ- 
যুগল যেন হুন্দরবপে গঠিত হয় এবং বক্ষঃস্থল 
বিশাল ও সর্ব্বাঙ্গ যেন লাবণ্যপূর্ণ হয়। ৬২ 

তদীয় পরিধেয় বদন ন্ুন্দর ও পীতর্্ণ 
এবং সর্ধ্বানজ সর্বালগ্কারে অলক্কৃত হইবে; 
আর, কমলার এক হস্তে স্বর্ণপদ্ম থাকিবে ও 
অপর দ্বক্ষিণ হস্তে তিমি যেন তানুন লইয়া 
ভগবানুকে দানই করিতেছেন এইরূপ গঠন 
করিবে। ৬৩ 

বর্মাণৎ নারদাণীং”্চ ত্রন্্ীতভ্তত্র পুজয়েখ। 
দাগোপর-স্যর পান বৈ ব্রাহ্ষণানপি পুজয়েং ৬৬ 
বন্ধমুখৈর্ম।ল্যগঞ্ধৈর্তক্ষাভে.জ/ফলৈস্তথা ॥ ৬৭ 
ীর্থরাঙ্জাভিষেকাঙ্গপুজাকম্ধ্ব যখোর্দিতমৃ। 
দ্ামোদরস্তক তেনৈব বিধিনেহার্চন্ৎ ভবেৎ। 
তথিষ্ণেরিতিমন্ত্রের ব্রহ্মাদীনপি পুজয়ে॥ ৬৮ 
বেখুবীনাদিকৈাঁট . পুরাণপঠনেন চ। 
মহোৎসবধ প্রকুব্বাঁ ঠ রাত্রো জাগরণেন তু ॥৯ 
তত; গ্রভাতে বিমলে অগ্নিকাধ্যৎ সমাচরেধ। 

অগ্্রাক্ষরেণ মন্ত্রে সমিদাজ্যচরুনপি ॥ ৭০ 

প্রথমে পঞ্চামৃত ছ্বার| প্রতিমাকে সান 
করাইয়। বস্তরমুগল পরিধান করাইবে, অনন্তর 
আপনার প্রখ্ধানুরূপ উপগরদানে অর্চন। 
করিবে। *৪ 

পুজাবনানে তাঅময় বা মৃয্ন্র দ্বীপাঝলি 
এব শতগঙ্য্যক দ্পবৃক্ষে গব্য ঘ্ৃত বা তৈল 

ঘ'রা প্রজ্ন্বলি ত করিয়া প্র্ান করিবে ।৬৫ 
এ সময়ে ভগবান ত্রদ্ধা ও নারদাদি ব্রন্মধি" 

গণেরও পুজা করা কর্তব্য এবং বস্ত্যুগ্) 
মাল্য, গন্ধ, ৬ক্ষ্য, ভোজ্য ও বিবিধপ্রকার ফল 
দ্বারা দামোদরম্বরূপ ব্রাহ্মণগণকেও পুজা 
করিবে। *৬।৬৭ 

মুনিগণ ! পুর্ষে তীর্থরাজ-নানা্ যে প্রকার 
পুজা] বিধান বল। হইয়াছে, এ দিনেও তাদৃশ 
বিধানে দামোদের অচ্চনা করিতে হইবে 
এবং "তদ্বিষেণ” ইত্যার্দি মন্ত্রে ব্রদ্ধা্দিরও পুজা 
করিবে। ৬৮ 

তদ্দিনি বেণুবীণার্দি ধ্বনিসহকৃত দঙ্গীত, 
পুরাণপাঠ ও রাত্রতে জাগরণাদি ঘারা 
মহোতৎ্মব করা বিপেয়। ৬৯ 

অনস্তর প্রভাতকালে অগ্নিকাধ্য করিতে 
হইবে। ভগবানের শ্রীত্যর্থে অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ 



২৩৪ 

লাজাং”চ মধুসংমিশ্রান্ ভুহয়াচ্চ ততঃ শ্রিয়ৈ । 
সৃক্তেনাক্টোতরশতং বন্ধাদনাং তদস্ততঃ॥ ৭১. 
অষ্টাহতীর্বৈ জুছয়াৎ ক্রমা্বেকৈকশত্তি লৈ:। 
ব্রন্ধাণং নারদং দক্ষং বিট গৌতমৎ তথা ৪৭২. 
সনতকুমারমত্রিঞ ভরঘাঙঞ্চ কণ্ঠপমূ। 
হর্বাসসমনত্যাঞ্চ মহাদেধং ততঃ পরমূ ॥ ৭৩ 
বিখ্যাত বৈষ্ণব! হোতে বিষ্ুরূপা ন সংশয়ঃ | 
এতান্ সম্পুয়েন্তক্য। বিমুঞ শ্রীণাতি তৎক্ষণাৎ 
হোমাস্তে প্রাশনৎ কৃত্। দদ্ঘ্যাদাচাধ্যদক্িপামূ। 

সুবর্ণভূ তাং ধেনুং বন্তাং ধন্তাঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৭৫ 
শ্রীতয়ে ধাহদেধন ভোজয়েন্বিপুনবান্ । 
সব্রবোপচারসহিতং দয দামোদরং ততঃ ॥ ৭৬ 
দামোদর জগম।থ তৃন্য়ং জগদেব হি। 
ত্বাধারমিদৎ সববধ তৃং ধর্শঃ সব্বভাবনঃ ॥ ৭৭ 

করিয়া যবাবিধি সমিৎ) ঘ্ৃত ও চরু আহছতি 
এবং লক্ষ্মীর উদ্দেস্টে বথোক্ত হৃক্ত পাঠ ছার! 
অষ্টোতর-শতলঙ্যক মধুমিশ্রিত জাপ্জাহুতি 
প্রদান করিবে; তৎপরে ব্রঙ্গাদি উদ্দেশে প্রত্যেক 
অষ্ট সঙ্যক এবং ভ্রমে ব্রন্ধা, নারদ, দক্ষ 
বশিষ্ঠ, গৌতম, সনৎকুমার, অত্রি, ভরঘ্বাজ, 
কশ্থাপ, ছুর্বাধা, অগস্তয ও তদনস্তর মহাদেবের 

উদ্দেশে এক একবার তিলাহুতি প্রধান করিতে 
হইবে | ৭০... ৭৩ 

উইার। বিখ্যাত বৈষ্ণব এবং উহ্ার। যে 
সাক্ষাৎ বিধুদরূপ তাহাতে আর সংশয় নাই, 
এজ ভক্তিনছকারে উহীদদিগকে সম্যকৃরূপে 
পুজা করিনে, তাহা হইলে ভগবান্ বিঞ্ুঃও 
তৎক্ষণাৎ প্রীত হইয়া থাকেন। ৭৪ 

উক্ত প্রকার হোমাস্তে আচারধ্যকে ভোজন 
করাইয়া ভক্তি তাবে তাহাকে নুবর্ণভুষিতা 
ধেনু, বস্তু, ও ধাগ্ঠ দক্ষিণা দান করিবে ।1৭৫ 

ভৎ্পরে ভগ্ন বানুদেবের শ্রীতার্থে 
ছিজ'রগণকে ভোজন করাইয়া সমুদয় উপ- 

চারের সহিত দামোদ্র-প্রতিমা দান করিতে 
হইবে। শষ - 

জংকালে হে জামোদর! হে জগনাথ! 
অধিল জগতই আপনার স্বরূপ এবং আপনিই 

শপ্রসানগাৎ ব্রতৎ সর্ব সুম্পূর্ণ$ ভাত্ত মে। 
দামোদর: প্রধাতান্ত গৃহীত চ বৃষধ্বজঃ। 
প্রণীর়তে জগন্নাথ শ্রীরতাং মে জনার্দন &॥ ৭৮ 
ইতি মন্্ৎ জপন্ দগ্যাদাচার্ঘগায় হুরোভমমূ। 
স্মাপ্য পুজয়েদৃভক্যা! ভত্য। তত্ত প্রদাদয়ে।€ 

আচাধ্যে পরিদত্তপ্টে তুষ্টে। ভবতি মাধবঃ॥ ৮৪ 
| ত্যক্তদ্রব্যাণি চ ওতো দদ্যাদ্বিপ্রেভা এব হি. 

ততঃ ন্ব়ং বৈ ভুষ্মীত ইঞ্জেঃ শিক্টেশ্চ বন্ধুভি:8৮ 
চাতুর্মাুব্রতবেন্দং প্রতিঠাপা বিধানত:। 
যথোক্তফলসম্পনে। বিছুুলো কমবা গুয়াৎ ॥ ৮২ 
শ্রতিস্মৃতিপুরাণেষু নাতঃ পরতরং ব্রতম। 
যেনানু্ঠি তমাত্রেণ কু তকৃত্যে। ভবের । 
বিধু্ীতিকরং যাদৃক্ ন তথান্তাৃব্রতং ভিজা; (৮ 

অধিল বিশ্বের আঁধার ও সর্বভাবন ধর্মম। 
অতএব আপনার প্রপার্দে আমার গমুদয় 
ব্রত নুসম্পূর্ণ হউক। হে জগনাধ! আমি 
যে এই দামোদর-মূর্তি প্রধান করিতেছি, দেব 
দ্ামোগরই ইহার প্রদাতা ও তগবান্ বৃষধবঞ্জই 
ইহ্থার গ্রহীতা, অত এব হে জনার্দন! আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৭৭৭৮ 

এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে উক্ত 
দেেব-প্রতিম/ আচর্ধাকে দান করিবে এবং 
এইরূপে ব্রত সমাঁপনপুর্ধক ভক্তি সহকারে 
আচার্ধাকে বখোচিত সৎকার ও স্যতিবাদ 
ছার! প্রপ্ন করিবে; কারণ, আচার্ধা সন্ত 
হইলেই নাধামণ সন্তুষ্ট হইয়৷ থাকেন।। ৭৯1৮০ 

অনন্তর ত্যক্ত দ্রব্দকল ধিপ্রন্ণকে দান 
করিয়। স্বয়ং সচ্চরিত্র প্রি বন্ধু-বান্ধবগণের 
সহিত ভোজন করিবে। ৮১ 

মানব, উল্লিধিত চাতুদ্মান্ত ব্রত যধাবিধানে 
প্রতিষ্ঠা করিলে যথোক্ত ফলগাগী হইয়। বিষ 
লোক প্রাপ্ত হয়। ৮২ 

যাবতীয় ্রুতি-স্মৃতি পৃরাণাদিতে উহাপেক্ষ। : 
শ্রেষ্ঠতম এমত আর কোন ব্রতই নাই, যাহার 
অনুষ্ঠীনমাত্রেই মানব কুতকৃততত ' হইতে 
পারে। স্বিপ্ধগণ ! উক্ত ব্রত যেমন বিষ্পর 
প্রীতি কর, এন অপর ফোন ব্রত নহে। ৮৩ 

পক এ চ 



চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

৷ দিকৃপালান্ পূজয়েদিক ক্ষেত্রপালৎ গণাধিপমূ। ভিলপাত্রসহউ্জশ্চ তুরগাণাং তথাযুতৈঃ। 
কষ্জিনশতেনাপি কন্ঠানামযুতেন চ ॥ ৪৯ 
দত্ত বংফলমাপ্পোতি কৃত্তৈদূব্রতমুত্তমম্ । 
সার্াত্রিকোটিভীর্থনামভিষেকফলং তথা ॥ ৮৫ 
প্রাপ্পোতি ততৎফলং বিপ্রা বং বং কাময়তে চ সঃ 
চিদানন্দময়ৎ জ্ঞাত্বা! তদ| মোক্ষমবাপুস্তাৎ ॥ ৮৬ 

ইতি উতৎ্কলখণ্ডে একোন্চত্বারিংশোহষ্যায়ঃ ॥ 

চত্বারিংশোহধ্যাম়ঃ | 

জৈমিনিকিবাচ । 

মার্গ শীর্ষে দিতে পক্ষ্যে বষ্ঠ্যাৎ প্রাবরণোত্দবমূ। 
কতা দৃষ্টা নরো ভক্ত্যা বৈষ্ষং লোকমাপুয়াৎ 
বিধান তন্ত বক্ষ্যামি শৃণুপবৎ মুনয়োহুধুন। ॥ ২ 
বাগোহধিবাঁসৎ কুবর্বাক পঞ্চম] নিশি কম্মুবিৎ 
দেবাগ্রে মগ্ডুলং কুর্ধ্যাৎ পদ্মম্ইদলাধিতম্ ॥৩ 
পপি 

সহত্র সহত্র তিলপুর্ণ পাত্র' অধুত অযুত 
তুরগ, শত শত কষ্ণাজিন ও অযুত কন্ঠ দানে 
যে ফল হয়, একমাত্র উক্ত ব্রতানুষ্ঠানেই মানব 
সেই ফল প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। বিপ্রগণ ! উহা 
সবার সার্থ ত্রিকোটা তীর্ধে অভিষেকের ফল 
এবং সমুদয় অভীষ্টই লব্ধ হইয়া থাকে। 
অধিক কি, সে চির্গানন্দময় ভগবানকে সম্যক 
রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া নিঃসন্দেহ মোক প্রাপ্ত 
হয়। ৮৪---৮৬ 

একোন্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

সা তি পাস কপি পা রা 

জৈমিনি বহিলেন, মুনিগণ! এইরূপ 
অগ্রহায়ণ মাসের শুরুপক্ষের যঠীতে ভক্তি- 
পূর্বক ভগবানের প্রাবরণোৎ্সব করিয়াও 
মানব বিফ্ুলোক প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে, এক্ষণে 
তাহার বিধান বলিতেছি, শ্রথণ করুন। এতৎ* 
কর্মাভিজ্ত মানব, পূর্ববহিন পক্ষমী-রাত্রিতে 
প্রাবরণার্থ প্রয়োজনীয় বন্ত্রন্চিয়ে অধিবাম 
করিবে; পরে ভগবানের সম্মুখে অষ্টদল 
পদ্য মগ্ডুল করিরে। ৯ 

২৩৫ 

 চগুপ্রতো চ বহিশ্চতুদিু প্রপুন্ধয়েৎ ॥ ৪ 
| মধ্যে পাত্রৎ সমাধায় প্রোক্ষয়েছ্ষ্যারিণা। 
(০৪ দ্েনেতি মন্ত্রেণ ছাদয়েছাত্বাসস্। * ॥ € 
সুধৃপিতৎ বন্ত্রজাতমেকবিংশতিসঙ্যয়। 
তন্মধ্যে স্থাপয়েনুন্্ং বৈষবঞ্চ সমুচ্চরন্ & ৬ 
অন্ঠেম বাসস! তদ্ধি সমাচ্ছাদ্ধ্য প্রযতুতঃ। 

স্পৃষ্টা জপেম্ন্ত্রমিমৎ সংস্মরন্ পুরুযোভমমূ॥ ৭ 
আচ্ছাদকো। যে। জগভাং তেজসা বিষুরব্য়ঃ | 
বসিতা তন্ত বস্ত্র তং বস বালে জগতপ্তে ॥ ৮ 
ইন্পঘোষভ্বেতি রক্ষাৎ বিদধ্যাতস্ত সর্ব্বতঃ। 
পুজয়েদৃগন্ধপুষ্পাভ্যাৎ ততে। দেবং প্রপুজয়ে ॥৯ 

অনন্তর উক্ত মণ্ডলের দশদিকে দশ 
দিকৃপালকে এবং বহির্ভাগ্ে চতুদ্দিকে ক্ষেত্রপাল, 
গ্রণপতি, চণ্ড ও প্রচণ্ডকে পুজা করিবে। 
তৎ্পরে মগ্ডলমধ্যে বস্তুরক্ষার্থ একখানি 

পাত্র সংস্থাপনপুর্ববক উঞ্ণবাধি দ্বারা তাহ! 
প্রোকণ এবং “হিজান শেন” ইত্যাদ মান্তর 
প্রভূত বন্ত্র দিঘ্ব। তাহা অচ্ছাদিত করিতে 
হইবে। ৪.৫ 

তৎ্পরে বৈষ্ষ-মন্ত্র উচ্চারণ করত তন্মধ্যে 
গন্ধ দ্রব্যে মুবাদিত একবিংশতি-সংখ্যক বস্ত্র 
স্থাপন পুর্বক যত্বাীতিশয় সহকারে অপর এক 
খানি বস্ত্র স্ব! তাহ! আচ্ছাদন ও স্পর্শ কবিয়। 
ভগবন্ পুরুযোত্তমকে চিন্তা করিতে করিতে 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৬৭ 

যে অব্যয় ভগবান্ বিষ স্বীয় ভোজ অখিল 
জগৎ আবরণ করিয়৷ রাধিয়াছেন, বস্ত্র! তুমি 
সেইসর্ববাচ্ডাদক ভগবানের আঁচ্ছা্ক হও। 
হে জগত্পতে। আপনি সেই হম্ত্র“মধ্যে রি 

ককুন। ৮ 
অতঃপর, “ইজ্রঘোযত্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে 

সেই বন্ত্রনিচয্নের সর্বতোভাবে রক্ষা বিধানাস্তে 
গন্ধপুপ্প দ্বারা অর্টচনাপুরর্ক ভগবানূকে 
পুজা করিতে হুইবে। অনন্তর ভগবানের 

* চুতানশ্বেতি পাঠাত্তরমূ!, 



২৩৬ 

গন্ধলেপৎ প্রকুব্বীত নৃত)গীতৈর্নযেনিশামু ॥ ১০ 
ততে|হরুপোর্ধ,ব কালে প্রাতঃ সন্ধ্যাৎ সা, চ 
পুনঃ প্রপু্গয়েদেবং পুর্্ববৎ সুসমাহিতঃ ॥& ১১ 
ততঃ মম্পৃজয়ুন্ বন্তরলমূহৎ বহিবানয়ে। 

উত্কলখণ্স্। 

হিমাগমে নৃনিংহৎ যে প্রাবৃস্তি জ্িচালকৈঃ। 
পশ্ঠান্তি প্রাবৃতিৎ যে তু ন তেষাৎ মোহমতবৃতিঃ। 
তে ছ্ন্দধাতশীতে/খ হয়ং লাগুবতে চিত ॥ ১৭ 
বিষে দেবাধিদেবগ্ত ইমৎ প্রাবরখোত্সবমূ। 

কার্পাপটক্ষৌমাড/ৎ তখৈবাচ্ছাদিতৎ হিজাঃ ৪১২ ভক্ত যে বৈ প্রপশ্থান্তি সরব্বান্ কামানবাদুুং ॥১৮ 
ছত্রধব পা গাভিশ্চামরান্দোলনৈস্তথা। 
গীতবাদ্ত্রনৃত্যৈশ্চ প্রহুনোৎকিরণেন চ ১৩ 
প্রানাপং ত্রিঃ পরিত্রম্য দেবৎ ভিতর ময়ন্ততঃ 

ভগবস্তৎ সমুদ্দি্যব্রান্মীণেভাঃ প্রণাপয়ে্। 
গুরুভ্যশ্চান্তপেবেভ্যে। দীনানাথেত) এব চ॥ ১৯ 
শীত প্রাবরণৎ দদ্যাৎ সৎ ত্য পরগা মুদ্া। 

আচ্ছাদিতং তঙাকৃষ্য সংসুর্ধ্য।দবাক্ষণাদিভি: ॥ ১৪ দদাতি ভগশান্ প্রীতস্তস্মৈ বরমনুত্তমমূ ॥ ২০ 
সগ্তভিঃ সপ্তভির্দেবান বানোভিঃ পরিবেষ্টয়েছ। 

মুখবর্জঞ্চ সর্ধবাঙ্গং শীতপ্রাবরণৈর্িদ্ধাঃ ॥ ১৫ 
তানুলঞ নিবেদ্যাথ কর্পুর লক্ষুতৎ তথা । 
দূবাকষতৈঃ প্রপু ক্যাথ কুর্ধ।মীর। নং বিভোঠ ॥১ (7 27525 2 

সন্বাঙ্গে গন্ধলেশন করিবে এব: নৃত্যগীত ছার 
রাত্রিশেষ অতিবাহন করিবে! ৯। ১০ 

তৎপরে অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইলে, 
প্রাতঃসন্ধণ সমাপনাস্তে পমাহিত হইয়া 
পুন্রায় পুর্ব ভগবানের অর্চনা করিতে 
হইবে। ১১ 

ধিঞ্গ7! অনন্তর, পুনর্ববার বস্ত্রসমূহের 
অর্চনা করিয় সেই সক বস্ত্র এবং কার্পাপ- 
পট ও ক্ষৌমাদি বন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ভগ- 
বান্কে বহির্ভাগে অংনয়ন করিবে। ১২ 

যে দময়ে ভগবানকে হহির্দেশে আনয়ন করা 
হইবে, সেই সময়ে তাহার মস্তকোপরি ছত্র 
ধারণ, চতুর্দিকে ধ্ব পতাকা উত্তোলন, উভদ 
পার্খে চামর বীজন এং দন্মুখভাগে পুষ্প-বর্ষন 
ও নুতাগীঙবাধয করিতে হইবে । ১৩ 

অনস্তর স্ব ঝরত্রর দেব-গৃহ প্রদক্ষিণ- 
পূর্বক ভগবান্কেও বারঙন্ধ পরিভ্রমণ কর'- 
ইবে। পরে ভগবানের আবরণ “বন্ত্র উন্মোচন, 
পুর্ধবক বীক্ষণাদি খারা সংস্কার করিবে, ১৪ 

ছ্িজগণ ! পরে ভগমাথ ধেব প্রস্তুতি দেব 
প্রতিসূর্তিতয়কে মুখ ভিন্ন অপর সর্বাক্কেই 
প্রত্যেকে স্ডফংধ্যক শীত-প্রাবরণ বন্ত্র বরা 
পরিবেই্টন করিতে হইবে। তৎপরে কর্পর- 
স্বাণিত তান্থুদ নিবেজন পূর্বক দুর্্বাও অক্ষত 

পুষাম।নোধ্মবৎ বক্ষে যথোক্তৎ বর্ষণ! প্র ॥২৯ 

পুষ্যক্রেন চ সতযুক্ত1 পৌর্নমাস। যদ ভবেৎ। 
পৌষে মাসি তদা কু) পৌধ্যস্নানোৎ্মবং হরেঃ 

দ্বারা গুঞ্জা বকা ভগবানের নারাছজন। 
করিবে। ১৫. ১৬ 

তগোধনগপ ! যাহারা হিমাগমক!লে 

ভগবান্ নুসিৎ্হদেবকে বস্কনিচয় দ্বারা এব- 
ন্গ্রকারে প্রাবুত করিতে প্র, কিংবা যাহারা 
মেই প্রাবরণোৎ্সব সন্দর্শন করে, ভাহা- 
দিগের মহাবরণ বিদূরিত হইয়া যান এবং 
তাহারা ক্দাচ শীতোধখদি ছন্দ-জনিত করেশ- 
ভয় প্রান্ত হয় না। ১৭ 

যে নকল ভক্তগণ, দেবাধিদেব বিধুর এই 
প্রাবরণোৎ্মব ভক্তিগহকারে নিরীক্ষণ করে, 

তাহারা সমুদয় অভীগ্ বিবিষব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে: ১৮ 

অতংপর ভগবানের প্রতি উদ্দেশে ব্রাহ্ম 
গু₹ অপরাপর দ্েবপ্রতিমা এ৫ং ধীন-দ্রুখা- 
দ্িগকেও পরম আনন্দ হকারে যথোচিত সৎ" 
কারপুর্মক শীতত্রা্রণ দান করিবে, তাহাতে 
ভগবান্ প্রীত হইয়া নিশ্চয়ই সেই শীতবন্ত্র- 
দ্াতাকে অভীঞ্ বর প্রদ্থান করেন, ১৯২০ 

মুনিগণ। পুর্বে ভগবান্ ব্রঙ্গা যেরূপ 

বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুষ্যান্গানোৎ 
মবের বিষয় বলিতেছি, শ্রবন করুন। ২১ 

যে বদর পৌবমাসের পৌরর্মানীতে পু 
নক্ষত্রের যোগ হয়, দেই বৎমরেই ভগবান 
হরির উক্ত পুষ্যান্াানোত্মব করণীয়। ২২ 



পিপিপি পাপন ৩ শিপ পাপ পিপল শিপ পপ পা পপ 

চত্বারিংশোধ্যায়ঃ | 

একাদণ্ঠ।ং প্রতুব্বা ত শণান্ামূু ্র্পনিন | 

ততঃ প্রতিদিন কুর্ধযাৎ প্রতিমাগাং হরেগুহে | 
নৃত্যগীভোপহারৈশ্চ প্রতিরাত্রং বলিং হরেৎ ॥২৩ 
চতুর্দশীনিশাকাস্ত কুস্তানামধিবাদনমূ। 
একাশী তিপ্রণাণানাৎ তথা স্বর্ণমচান্ শুভান্ 8২৪ 
গব্যসর্পিপ্রপূর্ণাংশচ স্থাপয়েদেকবিংশতিমূ। 
কারয়েহ অর্বতোভদ্রমগুলং পুরতো! হবেঃ ॥ ২৪ 
তন্মধ্যে বৃহদাধারং স্থাপয়েদপ্ণৎ শুভমু । 
গোসরপিঃ পুর্ণকুস্তান্ দত্বা তানধিবাসয়েৎ ॥ ২৬ 
রাত্রো৷ জাগরণৎ কুত্বা নৃত্যনীভার্দিভিঃ স্তবৈঃ। 
প্রভাতে বহি সকার্ধযঞ্ কুর্ধ্যাভদ্দৈবতৎ দ্বিজাঃ ॥২৭ 
গালাশীভিঃ দমিতিস্ত চরুণ। সর্পি্। তথা । 
্রহ্মবিষুশিবেভায্ত প্রত্যেকৎ বৈ সহঅকম্ ॥২৮ 
স্বলিসসমন্ত্রৈর্ভুহয়াভদন্তে পুকুষোত্তমমূ। 

পৌষ মাসের একাদশীতে ঈশান কোথে 
উক্ত কাধ্যের অঙ্কুরার্পণ করিতে হইবে এবং 
দেই দিন হইতে প্রতিদিনই হরি গৃহে ভগবৎ- 
প্রতিমার সন্নিধানে গ্ররূপ করিবে; আর প্রতি 
বাত্রিতেই নৃত:-শীতা্দির সহিত ভগবানের 
প্রীগ্যর্থে পুজ্োপহার প্রদান করিতে হইবে। ২৩ 

চতুর্দশীরাত্রিতে একাশীতি মঙ্ঘযক কুস্তাধি- 
বাসনপুর্ধক একবিংশতিসঙ্্য ক গব্য-ঘৃত-পুর্ণ 
শুভ স্বর্ণকম্ত স্থাপন করিবে এবং ভগবান্ হরির 
সন্মুখভাগে সর্বতোতদ্র মণ্ডল রচনা! করিতে 
হইবে। ২৪। ২৫ 

অনস্তর দেই পর্বতোভদ্ মণ্ডলের মধ্যে 
এক থানি বৃহৎ আধারে রঙ্গিত মনোহর দর্পণ 
স্থাপন করিবে এবং পুর্বে।ক্ত গব্য তের পুর্ণ 
কুম্তসবল মণ্ডল-মধ্যে স্থাপনপুর্্বক তাহার্দি- 
গের অধিবামন করিতে হইবে । ২৬ 

ঘিজগণ ! অলস্তর নৃত্য-গীতাদি ও স্তব- 
পাঠ দ্বার! অবশিষ্ট রাত্রিভাগে আগরণপুর্ধ্বক 
প্রভাতকালে তততদেধত! উদ্দেশে অগ্িকার্ধয 
করিবে। ২৭ 

প্রথমে ব্রহ্গা, বিষ ও মহেশ্বর-উদ্দেশে 
তাহাদিগের ব্বন্ব মন্ত্র পাঠ করত পলাশ সমিং 
চক্ষু ও দূত দ্বার! প্রংত্যককে সহ মঙ্খাক 

২২৭ 

পুজয়েছুপচারৈ্তৈরাপর্শপ্রতিবিস্থিতম্ব ॥ ২৯ 
ততঃ পুরুষহ্ক্তেন কুস্তাং স্তানভিমন্ত্রয়েখ। 
বারিণাচ্ছিদ্রধারেণ দ্নাপণ্েখ পুরুযোভ মম 
পাবমানীরকৈর্দৈবান্ নুক্তেন ততঃ পরমূ ৪৩০ 
সগিংকুত্তাংস্ততে বিপ্র। গায়জ্র। চাভিমন্ত্রি ান্। 
ভ্রমাদ্দেবস্ত শিরলি .সসয়েছ হুক্তমুচ্চরন্ 8৩১ 
ততঃ পঞ্চামুতেনৈব ব!হুদ্বেং সমুচ্চরনূ । 
াপয়েদে গদেবেশৎ জগন্বন্গলকারূণম্ ॥ ৩২ 
মহোত্দবং প্রহৃব্বাঁত ব্রহ্ধধোবছিজৈঃ সহ। 
বৈষ্ংব্য1 গন্ধতোয়েন শত্রুহৃক্তেন বার্চয়েখ ॥ ৩৩ 
সহত্রধারয়! দেব ততো৷ নর্মাল মু্হজেৎ । 
দেবাজৎ লেপয়েদূগন্ধচন্দনেন চ বিগ্রহমূ ॥ ৩৪ 

আহুতি দানান্তে স্থ'পিত দর্পণে প্রতিবিশ্থিত 
পুরুষোত্তঘকে যথোক্ত তন্তং উপচারদানে পু 
করিতে হইবে। ২৮। ২৯ 

তৎপরে পুরুষনূক্ত মন্ত্রে পুর্বোক্ত জলপুর্ণ- 
কুম্তনন্ল অভিমন্ত্রিত করিয়া পাঁধম নীরক মন্্- 
নিচয় পাঠ করত অচ্ছিদ্র জলধারায় পুরুযোস্তমকে 
নান করাইবে এম অতঃপর শ্রীহ্ক্রণমূহ 
দ্বারা দেবত্রয়কেই স্নান করাইতে হুইবে। ৩০ 

বিপ্রগণ! অনস্তর দ্বৃত"কুত্তগকল গায়ত্রী 
দ্বার। অভিমন্ত্রত করিয়া তুক্ত পাঠ করিতে 
করিতে এক এক ক্রমে ভগবানের মস্তকে ঘ্বত 
ধার সেচন করিবে। ৩১ 

তৎ্পরে পুর্বববৎ মুক্ত পাঠ করত পঞ্চামৃত 
বারা অখিল জগতের মঙ্গলন্দান দেবদেব 
বাহুদ্দেবকে স্লান করাইবে। ৩২ 

&ঁ সময়ে দ্বি্গণের বেদপাঠ এবং তাহ 
দিগের মহিত মহোৎসব কর! কর্তব্য। অনস্তর 
বৈষ্বী মন্ত্র বাশক্রনূক্ত পাঠ করত গহ্ধতোয় 
দ্ব'রা সহ ধারায় জগনাথ দেবকে গ্নান করা- 
ইতে হইবে। তৎপরে তাহার অঙ্গ হুইতে 
নির্াল্য উন্মোচনপুরব্বক₹ তীয় স্্্বাঙ্গে তুগন্ধি_ 
চন্দন শিলেপন করিবে । ৩5৩৪ 

* দর্লিকুনৈ; ন্নপয়েচ্চ গারজ্যা চ তত পরমূ। 
বৈষ্হ্য। গন্ধতোয়েন শ্রীহক্তেন সমর | 

ইত্যপি পঠ়ি। 



২৩৮ 

যথাস্থামং যধাশোভমলঙ্কারাংশ্চ যোজয়েখ। 
১৬ ০ 

সক সবুজ ভন্যস্দস চান্ . ০ 

অষ্টামুধানি দ্বেবন্ত চক্রো্দীনি হসেত পুরঃ। 
বদরচ্ছত্র সমুদ্থিত্য পুজয়েৎ পুরুযোত্তমম্ 1৩৬ 
লক্ষ্যা যুতং পুনর্বি ধা উপহারৈঃ সমৃদ্ধিমৎ। 
শঙ্যু পূর্হযমাণেযু নিধগভীরলাদিযু॥ ৩৭ 
চামরান্দোলন্য্গ্রবেষ্টান কুচিরাহু চ। 
মাঙগল্যনৃত্যগীতা দঃ শুতিপাঠেযু ব্দিলামূ॥ ৩৮ 
জয়শবং প্রকুর্ঘধত্হ হিজাদিযু মুহ্রূ্ছঃ। 
দৃর্ববাক্ষতাঞ্জলিভিন্ত ত্রিভিঃ সম্পৃজ্য কেশবমূ। 
সমস্তা্িকিরদেবং কর্ূরাদ্যেঃ হতওুলৈ ৩৯ 
গোদপিজ্লিতৈ হ্বণদীপকৈরতিনিম্তবলৈঃ | 
নীরাজয়েজজগমাথং কপুরযুতবর্তিভিঃ॥ ৪* 
্বর্ণপাত্রে স্থিতং চারুতাগূলৎ হুপরিস্তৃতমৃ। 

আরেএ পির পপ৬-, 

শনৈঃশনৈমুখাভ্যাসে প্রত্যেকং বিনিবেদয়েৎ ॥৪১ 

[০ সপ পপি পপ পাপী পাস স্পেপ 

গুদন্স্তর যেরূপে অঙ্গের শোভা হয়, এরূপ 
ভাবে যথাস্থানে অলঙ্কারনিচয় পরিধান করাইবে, 
এবং গুগন্ধি পুষ্পমালায় ভূষিত করিবে। ২৫ 

বিপ্রগণ ! তৎ্পরে ভগবানের সম্মুখে 
তীয় চক্রাদি অষ্টপ্রকার আযুধ স্থাপন ও বত 
খচিত ছত্র উত্তোলন করিয়া জক্মীর সহিত 
পুরুযোত্তমকে মহাসমারোহে বিবিধ উপচারে 
অচ্চন] করিতে হইবে। তৎকালে লিগ্ধ গন্তীর 
শঙ্খধ্বনি হইতে ধাকিবে, পরম রূপলাবপ্যবতী 
বারবিলাসিনীগণ চামর বীজন করিতে আরস্ত 
করিবে, এবং নর্তৃক ও গায়বগণ নৃত্য-সীত, 
বঙ্দিগণ ঘাতিপাঠ ও দ্বিগ্াতি সকলেই মূহম্ 
জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে। অন্তর বারত্রয় 
ূ্বাক্ষতপুর্ণ অগ্রলিদানে ভগবান কেশবকে 
পুঁজ! করিয়! তাহার চতুর্দিকে কর্ু্ঃচূ্ণাদির 
সহিত উত্তম ততুলন্চিয় বিকিরণ করিবে। 

* অঙঃপর) মর্ণনির্থিত  হুবিমল দীপমালায় 
কপুর-চুধমিশ্রিত বর্তিকা সকল গব্য দৃতে 

প্র লিত করিয়া তন্ারা জগন্নাথ দেবের নীরা. 
জল! করিহে। ৩৬৮৪০ ্ 

নসর, প্রত্যেক দেবপ্রতিমার মৃখসমি, 

উত্কলথণ্ুম্ 

গুহ্যোপনিষদ! দেবং সংভূয় পুরুযোতমঘ। 
চতুঃপরদক্ষিণীকৃত্য দণ্তবৎ প্রণমেৎ ফিতে ॥৪২ 
বৈষ্বান্ পুজয়েস্তক্যা ব্রা্মণান্ বিসুরূপিণিঃ। 
আচাধ্যদ্গিণ।ং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণানপি তোষয়েৎ ॥ 
পুষ্য্নানোৎ্সবং পুণাং ধে পশ্ান্তি মুদাধিতাঃ 
সম্পন্নদর্ব্বকামান্তে ব্রজেমুর্বরষ)”ৎ পদমূ॥৪৪ 
রাঙগাত্রক্টো লভেদ্রাত্যং সার্বভৌমঞ্চ বিদ্দৃতি। 
অপু! মৃতবৎসা ব! পুত্রং দীর্ঘযুষং লভেৎ॥ ৪৫ 

দারিদ্যনাশনং ধন্ঠং ব্রহ্মাবচ্চিলকারণম্। 

পুয্স্নানৎ কীর্ভিতৎ বঃ শৃণুধবমুত্তরায়ণমূ॥ ৪৬ 
ইতি উৎকলথণ্ডে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ 

ধানে ছর্ণপাত্রস্থিত নুমজ্জিত তাগুলনিচয় ধীর" 
ভাবে নিষেদন করিয়া দিবে। 

তৎপরে গ্রহ্থোপনিষৎ পাঠে দেব পুরুষো- 
স্মকে স্তব করিয়া বারচতুয় প্রথক্ষিণপূর্ববক 
ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম, বিষুরূপী বৈষ্ণব 

্রাহ্মণ্গনকে ভক্তিসহকারে পুঙ্জা, আচার্ধ্যকে 

দক্ষিণাগ্রদান এবং ভোজ্যাদি দানে ব্াহ্মণগণের 

মস্তোষ সাধন করিবে 1৪২৪৩ 

মহধিগণ|. যাহারা উল্লিধিত পরম পুণ্য- 

প্রদ পৃষ্যা্নোৎসব সানন্দে অবলোকন করে, 

তাহাদিগেরও সমুদয় মনস্কামনা পুর্ণ হয়, এবং 

তাহারা অস্তে বিষুপদ্ধ লাভ করিয়া থাকে 189 

রাজ্যভুষ্ট ভূপালও উক্ত উত্সব দর্শনে 
পুনর্ববার রাজ্য ও সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং 
অপুত্রা! ও মৃতবৎস! রমণীও দীর্ঘামুং পুত্র লাভ 
করে। ৪৫ 

মুনিগণ ! আপনার্দিগকে থে পুধাঙ্গানের 

বিষয় বলিলাম, উহ1 দারিড্যনাশন ও ব্া্চ- 

সের কারণ বলিয়া অতি প্রশংসনীয় জানিযেন, 

এক্ষণে উত্তবায়ণের বিষয় শ্রবণ করুম। ৫৬ 

চতারিংশ অধ)ায় সমাপ্ত । 
জরা 



একচতায়িংশোহধ্যায়ত। 

একচত্বারিৎশো হুধ্যায়ত | 

জৈমিনিরুবাচ। 
মুগরাশিং সংক্রমতি যদ্দি ভাস্বান ছিজোতমাঃ। 
উত্তরাশাৎ জিপমিযুত্তঘ। স্তাছুভয়ায়ণনূ ॥ ১ 
তশ্ত সংক্রমণাদৃদ্ধীং বাব তস্তাৎ বিংশতিঃ কল! । 
মহাপুণ্যতমঃ কালঃ পিতৃদে বন্ধিজপ্রিয়ঃ ॥ ২ 
তত্র ন্নাত্ব। বিধানেন তীর্থরাজজলে নরঃ। 
ন|রায়ণং সমভ্যর্চ্য কল্পবৃক্ষং প্রণমা চ। 
প্রবিশ্ঠ ছেবতাগারৎ কৃতা চ ত্রিঃপ্রদক্ষিণমূ॥ ৩ 
মন্ত্রাজেন সম্পু্য দেবং শ্রী পুরুযোত্তমমূ। 
তথ] বলৎ সুভদ্রাঞ্চ স্বন্বমন্ত্রেন পূজয়েৎ | ৪ 
দৃষ্টোভরারণে দেবং মুচাতে দেহবান্ধনাৎ। 

বিখানং তস্ত বক্ষ্যামি শৃণুধবৎ পাবনৎ মহৎ ॥ ৫ 
সংক্রান্তেঃ পুরর্ধদিবদে নবাৎ শালী শুকুট্রিতাম্! 
প্রাসাদপুর্বদেশে চ স্থাপ়িত্বাধিবাসয়েৎ ॥ ৬ 
নবেন বাসদাবেষ্য দূর্ববাপর্ষপপুষ্পকৈঃ। 

পৈমিনি বলিলেন, ছ্বিজসত্তমগণ! হৃধ্যদেব 
যখন উত্তরঙ্জিকে গমনেচ্ছু হইয়া মকররাশিতে 
গমন করেন, সেই সময়ে উত্তরায়ণ হয়। ১ 

উক্ত মকর-সংক্রমণকালের পরবতী 
বিংশতি দণ্ডকাল মহাপুণ্যতম এবং পিতৃ, দেব 
ও ছ্িজগপের প্রিয় ।২ 

মানব, শী সময়ে তীর্থরাজ-মলিলে যথাবিধি 
অবগাহনাস্তে নারায়ণকে সম্যক্ অর্চনা ও 
কল্পবৃক্ষকে প্রথম করিয়া দেবাগারে প্রবেশ 

করিবে, পরে বারত্রর় প্রন ক্ষণ.করিয়া মন্ত্রাজ 
দ্বার! দেব পুকুষোস্তমকে পুজাপুরর্বক বলঙেব 
ও ন্ুভদ্রকে স্ব স্ব মন্ত্রে পুজা করিতে 

হইণে । ৩৪ 
উক্ত উত্তরায়ণে জগন্নাথ দেবকে দর্শন 

করিয়াই সকলে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 
অধুনা উল্লিখিত উত্তরারণের পদিত্রতাকর মহৎ 
কর্তব্য বিষয় বলি, শুনুন। ৫ 

এর সংক্রান্তির পুর্ববদিবসে দেবগৃহের 

ুর্বতাগে শুন্দররূপে কুটি ও নৃতন শালিততুস 
স্থাপনপুর্র্বক অধিবাপিত করিবে। অনন্তর 
নুস্তন বস্ত্র দ্বারা আবরপপুর্র্ষক দুর্ব্য, সর্ঘপ ও 

২৩৯ 

পুজয়িত্বাভিমন্ত্রেত কৃষ্স্বামভিরক্ষতু ॥ 4 
তম্গিম্নেব নিশাযামে ব্যতীতে জগদদীশিতুঃ । 
পরত্যর্চাৎ সম্নিধো নীতা ভাবয়েদেবতাধিয়া ॥ ৮ 
উপচারাবশিষ্টাভ্যাৎ পুজায়েছৈ সমাহিতঃ। 
ততো নির্মম ল্যবলন-মালামস্তাৎ নিধাপয়ে ॥ ৯ 
মহাপমৃজা! তামচ্চাৎ ত্রির্দেবং ভ্রামযনেতততঃ। 
আন্দোলিকাগামারোপ্য প্রাসাদঘারমানয়ে॥ ১০ 
ত্রিবিক্রমৎ বিক্রমেণ ব্রৈলো ক্যক্রমণং বিভুমূ। 
বিড়প্বয়স্তং তাং লীলাৎ প্রাসাদ ভ্রামর়েচ্চ তমৃ ॥ 
ত্রিরস্তে পুনরেবঞ্চ (১) হুসমৃষ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ। 
দ্বীপিকাশ তদংরুদ্ধতমসোবরণাস্তরে (২)। 

পুষ্প দ্বারা অঙ্চন] করিয়া কৃ, তোমায় রঙ্গ 
করুন” এই রক্ষ। মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত 
করিতে হইবে। ৬.৭ 

তৎপরে, সেই রাত্রি প্রভাতা হইলে 
জগদীশ্বর জগ্গনাৎদেবের নিকটে প্রতিম। লই! 
গিয়। দেবতাজ্ঞানে ভাবনা করিবে এবং যখ!" 
বিধি উপচার দানে সমাহিতচিত্তে জগন্নাথ. 
দেবের পুজ1 করিয়া অবশি& উপচারে প্রতিমা" 
পুজাস্তে গন্মাথ দেবকে প্রদত্ত বন ও মাল 
প্রতিমাকে পরিধান করাইবে। ৮৯ 

তদনভ্তর, সেই প্রতিমাকে মহাসমারোহে 
জগনাথ দেবের চতুর্দিকে বারত্রয় প্রধক্ষিণ 
করাইতে হইবে, পরে আন্দোলিকায় (চতুর্ো- 
লায়) স্থাপনপুর্বক দেবগৃহের ছারদেশে 
আনয়ন করি:ব। ১৪ 

তৎপরে, সেই ভগবান ভ্রিবিত্রমকে বারত্রস্ 
সেই দেবগৃহ প্রদ্থ ক্ষণ করাইবে। তৎকালে 
তাহাতে বোধ হইবে যেন, ভগব!ন্, ব্রিপা- 
সবার! ব্রিপোক আক্রমণূপ পুর্বলীলার অনু- 
করণ করিতেছেন। ১১ 

এরূপ ঝারত্রয় পরিভ্রমণের পর পুনরায় 
ম্হাসমারোহে ধীরে ধীরে একবার প্রগঙ্ষিণ 
করাইবে। এর সময়ে শত শত দীপালোকে 

০১) 'পুনরস্থে ৪১ ইতি পাঠান্তরমূ। 
(২) দ্বীপিকাশতসংস্ছমং ভমনা ঝারণান্তয়ে। 

| জন্ভঃ পাঠঃ। 



২8৪ 

ছত্রধবজপতাকাতিনৃ তযবা্বিত্রগীতকৈঃ॥ ১২ 
তদশনপরিক্ষীণপাতক্কানাং মহাত্ুনামূ। 
নবচিত্চং শরীরে স্বায়শ। কিৎ ভ্রামপৎ বিহু; 1১৩ 
অনুযাত্তি তা! যে তং মহামায়ং ত্রিবিব্রমমূ। 

লন্ডস্তে বাজিমেধ ফল তে বৈ পদে পদে 1১৪ 
প্রথম ভ্রযণ, দৃষ্া মুগতে পঞ্চপাণকৈঃ | 
মলিনীকরর্মণচোৎ দ্িতীচত্রমণৎ দ্বিজাঃ ॥ ১৫ 
অপাত্রীকরণৈরঘ তৃতীয়ভ্রযণৎ ফ্রম 
উপপাতকপাপৈশ্চ চতুর্থে মুচতে ততঃ ॥ ১৩ 

পুনঃ প্রন্তাতে দেবেশং প্রলিম্পেদৃন্বচন্দনৈঃ। 
বন্ত'লস্কারমাল্োশ্চ ভূষিত যথাবিধি ॥ ১৭ 
৮ সখা স্পা সপ পপাাপজপ াকিপাপশাপসশী আপস শা পপ পি পপি 

উৎকলখণ্ম্ 

পুজয়েছুপচাবৈস্তং ধ্থাশক্তিসমৃদ্ধিমৎ। 
নীরাদ্যিত্ব' দেবশং শুগালধিবামিতান্॥ ১৮ 

স্থানীযু শাতকুস্তাহ দধিখণ্ডাজামিশ্রিতান্। 
সনারিকেলশকঙান্ শৃ্গব্রদলাধি হতান ॥ ১৯ 
্রাদাগা ত্রিংপরিভ্রাম্য নয়েদেবদমীগতঃ। , 
পঙ্কিশঃ স্থপযেদগ্রে গন্ধপুপ্পাক্ষতান্থিতান্ ॥২৭ 

জীবনং দর্দভূত'নাং জনকত্তৎ জগদ্ ধরো । 

তুম ঃ শালয়ো হোতে তুয়ৈব জমিতাঃ প্রতে| |২১ 
| লোকানুগ্রহণার্থায় গৃহীত্থা চিত্রগিগ্রচমূ। 

তব শ্রীত্যে কৃহানেহান্ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ২২ 
তরি তু জগৎ সর্বঃনেন প্রভবিষ্যতি। 
স্বাহাকারম্বধাকার-বঘটুকার! দিবৌক দম ॥ ২৩ 

তথায় ষেন কিছুমাত্র অন্ধন্কারাবরণ না থাকে, | আপ্যায়ন! ভবিষাত্ত তৈরেবাপ্যায়িতং জগৎ । 
তৎ্ঞালে নৃত গীত বাদ্য করাতে থাকিবে, | রক্ষ সর্ধ্বৎ ভ্গগন্মাখ ত্নয়ং মচরাঁচনম ॥ ২৪ 
চতুদ্দিকে ধ্বজপতাকা উ্ভটীন হইতে থাকিবে | 
এবং ছত্র ধারণ করাইতে হইবে৷ ১২ 

ও সময়ে ভগবানের সেই লীলা দর্শনে যে 
/ল মহাত্মাদিগের অখিল পাক বিদ্রিত 
ইসস যায়, তাহাদিগ্লের শরীরে নৃতন ভাগ্য, 

“চিহ্ন অবশ্তই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং 
তাহাদ্িগের উক্ত ভ্রমণ-ধর্শনের ফগই কি 
মনীষিগণ বজেন নাই? গাহাও বঙ্গিয়াছেন, 
শুনুন | ১৩ 

যাহারা, তৎকালে সেই মাগাতীত হইয়াও 
মহামায়াময় ভগবানূ মধূহৃদনের অনুগমন করে, 
তাহারা প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বমেধ বজ্জের 
ফললা 5 করিয়! থাকে। ১৪ 

ত্বিজগণ! ভগবানের প্রথ্ম ভ্রঃ ণ-দর্শনে 
পঞ্চ মহাপাত+, দ্বিতীয় ভ্রমণ-দর্শনে,মলিনী করণ 
পাপনিচয়, তৃতীয় ভ্রমণ-দর্শনে অপাত্রীকরণ 
পাপজমুহ এবং চতুর্থ ভ্রমূণ দর্শনে বিবিধ 
উপপাত্তক হইতে মানব নিশ্য়ুই মুক্ত হইয়া 
যায় । ১৫১৬ 

অঙ্ঃপর পুনঃ গ্রভাতকালে গন্ধচন্দন দ্বারা 
সেই দেহদেবকে বিলেপন করিবে, তৎপরে 
বঙ্থবিধি বন্ত, অঞস্কার ও মাল্য ভ্বাত হিতভূষিত 

% ন চ চিৎ শরীরেছস্ত নবাঙ্গে ভ্রমণং ততঃ . 
আপরঃ প$। 

করিয়া থ'শক্ত উপচার দানে মহাসমারোহে 
পুজ। ও নীরাজনাস্তে পূর্র্যাধিবাসিত তও্ল 

সকল দধি, ঘৃত, খণ্ড ( ধাঁড়), নারিকেল খণ্ড 
ও আর্দ্ুক-পত্রের সহিত স্বর্ণ-নির্দিত স্থালী 
নিচয়ে সংস্থাপনপুরর্ধ $ বাঃত্রয় দ্েবপ্রালাদ 
পরিভ্রমণ করাইয়া ভগবানের মমীপে লয়! 
যাইবে এবং গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত যুক্ত করিস 
ভগবানের সম্মুখে গংক্তি ক্রমে স্থাপন 
করিবে ॥ ৯৭ 

অনন্তর, হে জগদৃগ্রো! আপনিই সর্ব, 
ভূতেন্ন জীবন ও জনক, অতএব হে প্রভে।! 

এই শালিগগুল সকলও আপনার স্বরূপ এবং 
আপনিই ইহার্দিগের উৎপাঙ্ক। হে পর- 
মেশ্বর ! এক্ষণে মাপনি লোকানুগ্রগর্থ বিডিত্র 
শরীর ধারণপূর্বক আ”নারই শ্রীত্যর্থে আনীত 
এই শালি-সকল গ্রহণ করুন। ২১২২ 

নধ! আপনি তুষ্ট হইলেই অখিল 
জগৎ অন্নরদে মবল হুইনে এবং শ্যাহ।, শ্বধা ও 

বধট্কার শ্বর্গবাণীদ্িগের তৃপ্তি মাধন করিতে 

পারিবে, আর, তাহা হইলেই ভাহাদিগের 
দ্বার। সমুত্য জগৎ আপ্যাঠিত হইব, সঙ্গোহ 
নাই। অতএব হে জগন্নাথ! ইং) শ্রবণ করিয়া 
আতুরূপ চয়াচর সকল রা করদ। ২৩1২৪ 



একচত্বীরিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৪১ 

ইতি সম্প্রার্ দেবেশং শালীংস্তান্ বিনিবেদয়হ | সর্বরষা সর্ববজাসৈস্তে পুর্ণাঃ শেচস্তি নে।।ত্বজাঃ। 

তন্য়ান্ ভক্ষ্যভোগ্যাংশ্চ দরিকুস্তান্ হুগন্ধিনং ॥ | উিত্ব। ত্রিদপৈঃ সার্দং কল্সস্তে মোক্ষম গুযুং ৩২ 
করুরধগুমরিচচুর্ণযুক্তান্ নিবেদয়েৎ। 1 মহাননস্ত সংস্কারং বহি নংক্কারমেব চ। 
ব্র্মণান্ ভোজচেত ক্যা দেবদেবপুরঃস্থি ত'ন্ ২৭ অভ্রপি কুর্ধযানুনয়ে। বৈশ্বদেবং দিনে দিনে ॥৩৩ 

অভ্র পুরবনুক্যা তান্ দান ভগবন্ধিযা। | ভন্রাপি স্কৃতে বহেহী ভগবন্তক্য়ে রঘা। 
পুষ্পচন্দনবস্্াদৈ।স্তো য়েন্তক্তিভাবিতঃ ॥ ২৭ হহৎ পাকম'ধতে দিব্যরূপ। তিরোহিতা। ॥ ৩৪ 

্রাহ্মাগান দেবদদেবন্গ বুধ্যধবৎ ভজম' তনুঃ। অম্মিন মহাপুণ্যতমে উত্বে প4মাত্মনঃ । 

তেযু তুষ্টেমু ভগবানুপচারৈঃ সমর্চিতঃ0২৮  তুলাপুক্ুষদ,ন/দিকোটিকো টিগুণৎ ভবেৎ ॥ ৩৫ 
ঘথ! তথা ব! দেবেশং নরোহত্যট্চিতুমিচ্ছতি। নানং দানং তপো হোম: স্বাধ্ায় পিতৃতরর্ণিমূ। 

করোতু স্বিজ্দেহেবু টপচারাংস্তথা তথা ॥ ২৯ স্বমক্ষ়তাৎ যাতি উত্সবে চে্তরায়ণে ॥ ৩৬ 

এবং ুতে জগন্নাথস্তৎক্ষণাচ্চ প্রীতি ॥ ৩* মুনয় উচঃ। 
ইমৎ মহোৎ্সবং বিপ্র। পুরাকলে চ কশ্তপঃ।  মুনে বৈষ্ববহ্তেম্ত সংস্কারৎ পুনরূ'চবান্। 
বশ্বসথষ্টিং বিনিময় ভগবং্রীতয়েহকরোৎ 1৩১ এতস্ত বিধিমাচক্ক যেন পাকস্ত সংস্ক্রিয়া ॥ ৩৭ 

যে পত্তস্তাৎসবঞ্চেনৎ কশ্ঠপেন বিনিশ্িতম। জৈখিনিরিবাচ। 
। 

। বৈষ্বাগ্িবিধিৎ বক্ষে) যেন বৈষ্বকম্মহ। 

এইরূপ প্রার্থনা করিষা দেষদেবকে সেই 1-_______াাঁ্ল্্া 
শালিততুলদকল এনং কর্ূর্ব, খণ্ড ও মরিচ | মনস্ক'মন! পুণ হওয়া তাহাদিগকে আর কোন 
চূর্ণ মাশ্রত শালিতুলজাত বিবিধ জঙ্গ্য | কারণে শোক করিতে হয় না» তাহার! দেব. 
ভোজ্য ও সুগন্ধি দধিকুস্তনিচঃ্ন নিবেদেন করিয়া! গণের সহিত সুরপুরে বাস করত কল্পাস্তে 
দিবে; পরে দেক্দেবের লিকটবতী ব্রাহ্মণ । নিঃসন্দেহ মোক্ষপ্রাপ্ত হগ। ৩২ 
গণকে ভক্তিনহকারে ভোজন করাইবে ২৫২৬ মুনিগণ! উদ্ত উৎসবেও প্রতিদিন 

অতঃপর ভক্তিপূর্ণ ভুদয়ে সেই সকল | পাকশাপ] সংস্কার, বহৃু-সংস্কার এবং বৈশ্ব- 
দ্বিঙ্গগনকে ভনবদৃবুদ্ধিতে পুষ্প, চন্দন ও ৰ দেব্বলি কর্তব্য । ৩৩ 

বস্তার দ্বারা অর্চনাপুনিক সন্তষ্ঠ করিবে। ২৭ ৃ এ উতৎ্সবেও দিব্যরূপিণী দেবী কমলা 
দ্বিক্গগণ! ব্রাক্মনগণকেই ভবানের জম ৃ ভগবানের ভোজনার্থ সধারণের অদৃষ্ঠভাবে 

দেহ বলিয়া বোধ করিবেন, এজন্ত ব্রাহ্গণগণ | উক্ত মংস্কতাগিতে প্রঙ্হ পাক করিয়া 
তুষ্ট হইলেই, ভগবান্ সম্যক উপচার দ্বানে | থাকেন। ৩৪ 
অচ্চিত্ত হইলেন, জ!নিবেন। ২৮ পরমাস্মরূপী জগমাথ দেবের ওঁ যহাপুণ্য তম 

মানব, যে প্রক্কার উপচারাদি দ্বারা ভগ. | উৎসবের তুলাপুরুষ/পি দন কে/ট কেটি 

বান্কে অর্চনা করিতে ইচ্ছ। করিরে,বাহ্মণগণ- | গুণ অধিক পুণ্য লব্ধ হয় এবং স্নান, দান, 

কেও তাদৃশ উপচ'র দান করিতে হইবে, এই : তপন্তা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃ-তর্পণ প্রভৃতি 
রূপ করিলেই জগন্নাথ দেব তংক্ষণাৎ প্রসন্ন : সমুদয় কাধ্যই অক্ষয়ফগঞ্জনক হইয়। 
হইয়া থাকেন ২৯1৩০ থাকে । ৩৫ ৩৬ 

বিপ্রগণ ! পুর্ববককলে ভগবান কশ্ঠপ, মুনিগণ বলিলেন, হে মুন! আপনি যে 
্বীয় স্্টিকার্ধা অম্পাদতান্তে ভগবং শ্রীত্যর্থে বৈষ্ঃবাগির সংস্কারের বিষয় পুনর্ববর বলিশেন, 
এই মহোৎদব করিকাছিলেন। ৩১ যাহাতে পাকদংস্কার হয়, এক্ষণে তাহার 

ছিপরগণ | যাহা, এই কণ্ঠপন্থাপিত | বিধানের বিষয় বলুন। ৩৭ 
মহোৎসব সন্দর্শন করে, সর্বদাই তাহাদিগের:  তৎ শ্রধণে জৈমিনি কহিলেন, সর্বত্র 



২৪২ 

' সর্ব সংস্কুতো বহিঃ লত্তযেৎ ফলসাধনঃ॥ ৩৮ 
কুণডে বা স্থণ্ডিলে বাপি হৃপলিগ্তে গুণানবিতে। 
শুভে দেশে প্রান্ভুধঃ সন দেশিকো৷ যতমানসঃ | 
বিষুবসংস্কারবিধিব্লক্ষয যুক্তৎ শুভোদয়ম্। 
ভন্ত পশ্চিমতে| বহিচদ্ভারসংস্কতিস্ততঃ ॥ ৪০ 
সাপরিতা তু কুণ্ডে তৎ প্রণবেনোপলেপয়েৎ। 
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিতে রেখা বিলেখয়েৎ 88১ 
প্রণবেন চতুদিকু বেইয়েড্রেখিকাঃ ক্রেমাৎ। 
ছাদশাক্ষরমন্তরত বড়ঈগৈ বক্ষ খাদিভিঃ ॥ ৪২. 
সংকুধ্যাৎ কুগুরূপৎ তমধ্যে চাস্ত্েণে বিস্তরমূ। 
নিধায় কুশমূলে তু লক্্মীমৃত্মৃতীং ল্মরেৎ। 
তাৎ সম্পুজ্য 'হদয়ে চিত্তযেন্মদনাত্রামূ 7 ৪৩ 

বিচু্রীতিকর কার্ধে যদ্ধারা আরম সংস্কৃত 
হইলে দম্যক্ ফলপ্রদ হয়, এক্ষণে আপানাদিগে 
জিজ্ঞাসানুরূপ সেই বৈষ্বানি.সংগ্কারের 
বিধাধ বলি, শুনুন। ৩৮ 

কণ্মকর্তাকে, সংঘতচিন্ত ও পূর্ববান্ 
হইয়! যথোক্ত গুপযুক্ত শুন প্রদেশে হুন্দররূপে 
উপলিপ্ত কুণ্ডে বা স্থগ্ডিলে অগ্বস্থাপন করিতে 
হইবে । ৩৯ 

মুলিগণ | বেরূপ স্থানে কার করিলে 
শুভ ফলোদয় হইবার সম্ভব এবং যাহা দোধিতে 
হর, তাদৃশ স্থানের পশ্চিম ভাগে বিজু 
সংস্কারবিধিবৎ অগ্নিপংস্কার করা বিধেয়। ৪৪ 

প্রথমে কুগুমধ্য বালুকাদি স্থ!পনপূর্ব্বক 
প্রণব দ্বারা কুণ্ড উপলেপন করিবে, পরে 
বালুকোপরি কুপাগ্র দ্বার! ভ্রিসঙখ/ক ুর্ববাগ্র 
ও ব্রিসঙ্খাক উত্তরাগ্র রেখা অস্কিত করিতে 
হইবে । ৪১ 

তভ্তর প্রণব উচ্চারণপুরব্ষক। পূর্বাদি- 
ক্রমে জলধারা দ্বারা সেই রেখাসকলকে 
চতুর্দিকে বেন করিবে, পরে ঘাদশাক্ষর 
মন পাঠে বী্ষণাদি হড়জ হার! সমুদয় কুণডের 
এবং অন্ন উচ্চারণে কুুধাবভাঁ বিভৃত 
সমতল প্রদেশের সংস্কার করিবে । তৎপরে 
হইগ্ডাভ্যন্তরে ফুশসমূহ স্থাপনপুর্ব্বক কুশমূলে 
লক্ষমীদেহীকে ধতুমতী জ্ঞানে মরণ করিতে 

উৎ্কলথগ্য। 

শ্রোত্রিরন্ত গৃহাঘহিং দ্ারুণ্যৎ মণিজৎ তথা। 
তনপাত্রে পমানত্য বিযুছ শ্বং পরিচিত্তয়েৎ॥ 
তীজরূপং তং বঙ্ছিং ধাতব কৃ, প্রণক্ষিণম। 
তরর্্ামনিতা। তংদেব্যা যোনৌ কুণ্ডে বিশিক্ষিপেৎ 
আচম্যাচধনং দেবা! দত্বা তানৃলযেব চ। 
যজ্ঞকাষ্টেন প্রচ্গালা প্রাদেশিকসমিদ্বরমূ ॥ ৪৬ 
নিক্ষিপ্য পরিতে। দিক্ু প্রার্চদগগ্রট £: কুশৈঃ 
সমুৎহ্জ্য দিশঃ পাত্রমিধমংহিঃ প্রদেশিকমু। 
মং্প্রক্ষাল্যান্্রমন্ত্রেণ পাত্রাণি প্রো্য়েনতঃ॥ ৪৭ 
পবিতরৎ প্রোক্ষণীমধ্যে স্থাপয়িত্বা তু তন্ত্র বৈ। 
পুগয়েদগন্ধপুষ্পান্যাং বিষুব্ধাক্ষয্যলংসক্রিয়ামূ। 
কৃত্বাঘারাবাজ্যতাগৌ হব! বহিৎ বিচিন্তয়েৎ ॥৪৮ 
জাতং দেবং হৃবর্ণৎ তং চতুর্ববাহৎ জটোজ্বলমূ। 

হইবে অনস্তর স্বহাদয়ে তাহাকে সম্যক 
পূজা করিয়! তাহাকে মদনাতুধ। রূপে 'ভাব্দা 
করিবে। ৪২৪৩ 

অতঃপর শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে লংগৃহীত 
কিংব। কাষ্টতর্ধপোৎপন্ন অথবা মণিজাত বহি 
তা্রশাত্রে আহরণপুর্ধক আপনাকে বিষুক্ধপে 
ভাবন। করিবে। ৪৪ 

অনস্তর গেই বুকে বিঝুবীজরপে চিন্তা 
করত বারত্রয় কুণুপ্রদক্ষিণ করাহয়া দেবী 
লক্ীর যোনিম্বরূপে চিন্তিত কুগুমধ্য নিক্ষেপ 
করিবে। তৎপরে স্বয়ং আচমনপুর্বক লক্ষী 
দ্বেবীকে আচমনীয়োদক ও তানুল দান কারয়া 
যন্ীয় কাষদ্ারা অগিকে প্রজলিত করিবে, 
এবং তছুপরি প্রদেশ-প্রমাণ সমিদৃয় নিক্ষেপ, 
পূর্বক প্রঃগঞ্জ ও €দগণ্র কুশানচয় ছারা চতু' 
দিক হইতে কন্করাদি দূর করিয়া! হোমীর় পাত্র, 
মমিৎ, কাষ্ঠ ও প্রাদেশ প্রমাণ একগাছী কুশ 
্রক্ষালনান্তে সেই কুপ দ্বার! অস্্রমমন্ত্রে শ্রুবাদি 
পাত্র সকল প্রোক্ষণ করিবে। ৪৫1৪৬ 

অনস্তর প্রোক্ষনী-পাত্রমধ্যে পবিত্র স্থাপন 
ুর্বক ত?ুপরি গন্ধ পুষ্পদ্বারা বির পুজা 
করিবে, পরে অঙ্দ্য-সংস্থারান্তে আখাগ্মাজয 
হোম করিয়া অগ্নিকে এইরূপ চিন্ত। করিবে, 
অগ্নি দেখ হুবর্ণব্ণে দেখীপ্যমান হইডেছেন, 



একচত্বারিংপোহুধ্যায়ত। 

ইষ্টং শক্তিৎ ব্বস্তিকী ভয় দধতং করৈঃ ॥ ৪৯ 
গর্তাধানাদিকাঃ কার্ধা। বিবাহাস্তা; ক্রিয়াঃ পৃথক্। 
আজ্যেন ভুহয়াস্তাহ ঘাদশ দ্বাদশাহুতীঃ॥ ৫০ 
কর্মন্যম চ সঙ্ীর্ত্য নমোহস্ক বৈষ্বাগয়ে। 

গৃ্ধাদিন| সমভাঙ্চয বহিং প্রজ্হলিতং ততঃ 
চতুর্গ হীতঞ্ শ্রচি শরবপূর্ণাজ্যক ততঃ। 
পূর্ণাহুতিষ্চ জুহুয়াৎ কথ্মণঃ সম্পদে ওভঃ ॥ ৫২ 
ভিন্ন ন চিন্তয়েছিষেগর্ব হত বিপ্রাঃ কদাচন। 
অন্তর্ধামী স সর্ষেসাং জগতামন্যয়ো ছিজাঃ ৫৩ 

সর্বত্র কণ্মণি বি্রাজভূতঃ সনাতনঃ | 
অগ্নিরূপেণ চ হবিঃ সমিদার্ছি প্রকলিতমূ ॥ ৫৪ 
আদ্দায় কণ্ঘ্ দফলং করোতি চ দদাতি চ। 
শাক্তশীক্তবপৌরাদিসর্ববকর্ধন্বয়ং বিধিঃ॥ ৫৫ 
তদ্রপবিষুৎ তং ধ্যায়েন্মন্ত্র। ঘাদশাক্ষ রঃ | 

তীয় মস্তকে সমুজ্ভ্র জটাজাল শোভ1 পাই- 
তেছে এবং তিনি হস্তচতুষ্টয়ে ইই, শক্তি, 
ও অভয়মুদ্র! ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৪৮1৪৯ 

মুনিগণ ! গর্ভাধানাদি বিবাহাস্ত যে নকল 
কাধ্য, তততত্প্রত্যেক কার্ধাই দ্বাদশ-সংখ্যক 
পৃথক আজ্যাছতি দান করা বিধেয়। ৫০ 

কম্মবিশেষে অগ্নির পৃথক্রূপ নামকরণ 
পুর্রবক এবৈষ্বাগয়ে নম»? এই মন্ত্রে গন্ধাদি 
দ্বার! প্রজ্বলিত অগ্নির অর্চনা করিবে, পরে 

বারচতুষয় শ্রবপূর্ণ আজ্য লইয়া ত্রকৃ নামক 
পত্রে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে কর্ধের উৎকর্ষ 
সাধনার্থ পুর্ণাহতি দিবে। ৫১ ৫২ 

বিপ্রগণ ! অগ্নিকে কদদাচ বিষুঃ হইতে 
বিভিন জ্ঞান করা উচিত নহে। দ্বিজগণ। 
অধিল জগতের অন্তর্ধামী এবং জীবন্বরূপ সে 
অব্যয় সনাতন সর্বনিরস্ত। হরিই নিধিল 
কার্ধের অগ্নিরূপে প্রদত্ত ঘ্বুতসমিদাদি গ্রহণ- 
পূর্বক কর্ম সফশ্ল করেন এবং কর্মকর্তাকে 
অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। মুন্গণ! শাজ, 
শৈব;ও সৌরাছি সমুদয় কার্ধ্েই এইরূপ বিধি, 
জানিবেন। ৫৩1 ৫৫ 

ছিজগগণ! এতাদশ দেই বিশু এবং লক্্ী- 

২৪৩ 

লক্ষমীরপান্ত তচ্ছক্তিং নৈতেভ্যো] বিদ্যুতে পরম ॥ 
এতে ত্রয়ো! জগৎৃষ্ি-স্থিতিনাশমকারণমৃ। 
চতুর্বর্গপ্র্দাতারো দ্বিজাঃ সত্য বদাম্যহমূ ॥ ৫৭ 
ইখৎ সুসংস্কৃতে বহ্ছৌ পাকং কুধ্যান্বিজোতমাঃ 
তদরৎ বা হবিবর্বাপি বিষ্বে ভক্তিতো দে 8৫৮ 
তেন প্রীতো হি ভগবান দদাতি বহীমুতমম্। 

সর্্বান্/কামান্ দদাতোব (থা যথা কামমিচ্ছতি॥ 

অয়ং বঃ কথিতে। বিপ্র! বিধির্বৈষ্বকর্মমণি । 

যত্র যত্র হরেঃ কন্ম তত্র তত্র ভবেদৃঞ্বম ॥ ৬০ 

পাকালতাদয়ং বহে সংস্কারঃ প্রত্যহৎ ভবে 1৬১ 

অহোরাত্রোর্দিতং বন্ধ একমেব হরেরবতঃ। 

অতো! ন প'কভেদোহস্তি প্রতিপাকাবৃতির্ন চ॥ 
ইতি উৎকলখণ্ডে একচতারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ 

কর্তব্য; কারণ, উক্ত বি্কু ও লক্ষ্মী এবং ছবাদশা- 

ক্ষর থে বিষুমন্ত্র এই ত্রিতয় হইতে শ্রেষ্ঠ বস্ত 

জগতে আর কিছুই নাই। সত্য বলিতেছি 

উক্ত ত্রিতযই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মুল 

কারণ এবং চতুর্ধবর্গফলপ্রদ্দ। ৫৬1৫৭ 
হে স্বিজোত্তমগণ! এইরূপে অগ্নিকে 

হুমস্কৃত করিয়! তাহাতে পাক করিবে এবং 

তক্তিভাবে সেই অন্ন বা ঘ্বৃত ভগবান বিষুধকে 

নিবেদন করিয়া দিবে। ৫৮ 

ইহাতে ভগবান্ শ্রীত হুইয়৷ নিশ্চই 

অত্যুন্তম বর প্রদান করেন, এবং থে যেরূপ 

ইচ্ছা করে, অবশ্যই তাহার সমুদয় কামন৷ 

পূর্ণ করিয়। দেন। ৫৯ 

বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট 

বিষুল্রীতিকর কার্ধোর বিধান বলিলাম। যে যে 

স্থানেই বিষু'র জ্রীতিগ্রদ কাধ্য আচরিত হইবে, 

সেই সেই স্থানেই এইরূপ বিধি অনুস্থত হইবে, 

সন্দেহ নাই। ঈশ বহিঃসংস্কার পাকেও 

অগ্জ বলিক্স প্রত্যহই এইরূপ সংস্কার করিতে 

হইবে, কেবল এক অহোরাত্র মধ্যে ভগবান্ 

হরির যে সকল কার্ধ্য কথিত হইয়াছে, ভাহা 

একই কার্য বলিয়! তাহাতে পাকের বিভিরত! 

নাই, এজক্স গ্রতিপাককালে আর অনদিশসংস্কার 

রূপ! তদীন শক্তিকে মতই সকলের ধাাঞ্$কর| করিতে হয় লা। '*৫-২ 



২৪৪ 

বিচতারিংশোহধ্ায়ঃ। 

জৈমিন্রিবাচ। 

ফান্তনে মালি কুবর্বাত দোলারোহণমুন্তমমূ । 
যত্তর ক্রীড়তি গে।বিন্দে। লোকানুগ্রহসায় যৈ॥ ১ 
প্রত্যচ্চ'ৎ দেবঠিবস্ক গোবিন্দ খ্য।ৎ তু কারয়ে। 

প্রামাদপুরতঃ কুধ্যৎ যোড়শস্তত্তমুদ্ধি তমূ ॥ ২ 
চহ্ুরতং চত্ুদ্বণরৎ মণ্ড , বেখধিকান্িতমু। 
চ[রুচল্সাতপংৎ মাল/চামরধ্বজশেো।ততম্ ॥ ৩ 
ভদ্র সনৎ বেদদিকায়াং শ্রীপর্শাকাষ্টনির্মিতমু | 

ফল্গৃত্পবং প্রকুব্বাত পঞ্চাহনি ত্র্য হানি বা॥9 | 

উৎ্কলখগ্ুষ্ঠ। 

ভূমিং সংস্কৃত্য বিধিবৎ তৃণরাশিং মহোষ্ছিতমৃ। 
মপশ্ুং কারিতা তু বহিচং তত্র বিনিক্ষিপেত ॥৭ 
পৃ্জয়িত্ব। বিধানেন কুম্মাগুবিধানা ছনেৎ। 
গোবিন্দ পুজযিত্ব। তু ভ্রময়েৎ সপ্ত তি বিভুম্ ॥ 
তশ্মিন কালে হবিং দৃষ্টা সর্ববপাপৈঃ প্রমুচাতে । 
যত্বাত্তৎ রূক্ষয়েছ্ব'হৎ যাবদ্যত্র। সমাপ্যতে ॥ ৯ 
প্রাস্তযামে চতুর্দন্তাৎ গোবিন্দ প্রতিমাৎ শুভামু। 
বাসছ্িত্বা হবেরগ্রে পুঙজয়েৎ পুরুষোভ্তমমূ ॥ ১০ 
উপচারাবশিষ্টেন্ত প্রত্যঙ্চমপি পুজয়ে। 
ততোহবরোপ্য বসনং মালাঞ্চ ছিজলত্তমাঃ। 
অঙ্চায়াং বিস্তমেন্বন্ত্রী পরংজ্যোভিহিভা বয়ন্ ॥ ১১ 

ফাল্ত্াঃ পুর্িতে। বি প্রাশ্ততুর্দন্টাৎ নিশামুধে। | ততঃ সা প্রতিমা নাক্ষাজ্জয়তে পুরুষোত্তমঃ। 

বহ/ৎসবং প্রধতবাঁত দোলামণুপপুরব্বতঃ ॥৫ 
গোবিন্দানুগৃহীতং তু যাত্র'্গং তৎ প্রকীর্তিতম। | 

৷ সংস্কারপু্বক অতযুচ্চ তৃণরাশির মধ্যে মেশ আচার্ধবরণং কত্ব! বহিং নির্মস্থনোভবমূ ॥ ৬ 

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ ! ফান্তন মাসে 
ভগবানের দোলারোহণন্ধপ অভ্ুস্তম উৎসব 
কলিবে, ভগবান গোস্দি জনগণের প্রতি অনু- 

গ্রহ প্রকাশার্থই দেলারোহণে ক্রীড়া করিয়। 
থাকেল। ১ 

উক্ত উত্দবার্থ দেবদেবের গোবিন্দ নামক 
শ্রতিমূর্তি গঠন করাইবে এবং জগমাথ দেবের 
প্রাসাদ-দম্মুধে যোড়শত্ততযুক্ত, চতুর্দিকে 
চতুদ্ব(র ও মধ,ৰণে নেদিকাশোভিত, চতুক্ষোণ 
ও সমুন্নত এ চট পোলামণ্ডপ নির্থাণ করাইবে 
উদ্ধে চন্দ্রাতপ এবং চগুদিক মালা, চাষ ও 
ধ্বজাদি ঘা! হশোভিত কর।ইবে। ২৩ 

বেদিক।মধ্যে শ্রীপণ্ণীকা্ট-নির্মিত ভদ্রদেন 
সজ্জিত করিতে হইবে। বিপ্রগণ ! উক্ত উং* 
সবে পঞ্চ ঝা ত্রিদ্বিবস ফল্গৃৎসব করিবে এবং 
ফ্তনী পুণিমার পুর্ববদিবন চতুর্দশীতে প্রদোষ- 
কালে দোলামণ্ডপের পুর্বভাগে বৎস 
করিবে। ৪ ৫ 

ঘ্বোলধাত্রাম উক্ত বহচ্যৎমষ ভরবানূ 
গোবিদ্দের পরমপ্রির বলিয়া কীর্তিত আছে। 
অগ্রে আচার্ঘ-বরপপুর্ধক নির্বল বাষ্ঠ হইতে 

রত্বান্দপিকর়। তাং বৈনয়েৎ ম্নানম্ত মণ্ডপমূ ॥ 

পণ্ড স্থাপন করিয়া সেই তৃণপুঞ্জমধ্যে পূর্বোক্ত 
অগ্নি নিক্ষেপ করিবে । ৬৭ 

তৎপরে হ্থবিবি অগ্নির অর্চনাপুর্ধ্বক 
কুম্াগুবিধি অনুসারে আহুতি প্রনান করিতে 
হইবে, অনস্তর, ভগবান গোবিন্দকে পুজা 
করিয়া সপ্তবার অগ্নিভ্রমণ করাইবে। ২ 

মুনিগণ! তৎক'লে ভগবান্ হরিকে দর্শন্ 
করিলে মানব গর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, 
ষাবংকাল ভগবানের দোলধাত্র। সমাগত না হয়, 
তাব্ৎকাল মিই অগ্নিকে ঘত্বপূর্বক রক্ষা করা 
কর্তব্য ।৯ গু 

দ্বিজসত্তমগণ ! তৎ্পরে সাধক, উক্ত চত্ু- 
দশীর শেষ প্রহরে ভগবান হরির সম্মুখে 
সুগঠিত গোবিন্দ-প্রতিমা স্থাপন করিয়া হরিকে 
পুজ1 করিবে এবং অবশিষ্ট উপচার স্থারা' দেই 
গোবিন্ব-প্রতিমার অর্চনাস্তে পুরুযোত্তমের অন্গ- 
হইতে প্রণত্ত বদন ও মাল লইয়া পরম 
জ্যাতিশ্ময় ভগবানকে ভাবন। করত প্রতিমাকে 
গরিধান করাইবে। *০.১১ 

রূপ কর। হইলেই সেই প্রতিম সাক্ষাৎ 
পুরুযোত্বম-স্বরূপ হইবেন। অনন্তর লেই প্রতি- 
মাকে বুত্বদোলায় আরোহণ করাইয়া ান- 

অগ্সি উত্তোলন করিষে, পরে বিধিবৎ ভূমি মণডপ্ট্টেলইয়া যাইবে। ১২ 



ঘিচত্বারিৎশোহধ্যায়ু। 

নানাতুরধ্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খধ্বনিপুরঃসরমূ। 
জয়শবৈস্তথ! স্তে/ত্ৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ॥ ১৩ 
ছত্রধ্বঞ্পতাকাভিপ্ামরৈর্যজনৈস্তথা | 
নিরন্তরং দীপিকাভিস্তদা কুধ্য।: হোৎ্সবমূ ॥ ১৪ 
আগচ্ছন্তি তদা দ্বেবাঃ পিত।মহপুরোগমাঠ। 
দ্রষটু, খধিগটৈঃ সার্ঘং গোবিন্বপ্ত মহোখ্সবমূ ॥ 
ভদ্রাসনেহুধিবান্তৈনং পুজয়েুপচারকৈঃ। 
মহান্নানস্ত বিধিনা সপনং তন্ত কারয়েখ ॥ ১৬ 
পঞ্চামুতৈণ্চ সর্ব্েস্ত তেষামন্ততমেন ব। 
সাপয়েদগন্ধতোয়েন শ্রীহ্ক্তেনাভিষেচয়েহ ॥ ১৭ 

সম্পরোপ্কয ভূষর়েদেবং বন্ধ 'লঙ্কারমল্যকৈ£ । 

নীরাজয়িতু। সম্পুজ্য প্রাসাদৎ পরিবেষ্টয়েহ ॥ ১৮ 

সপ্তকৃত্ুস্ততে। দেবং দো লামণ্ডপমানয়েহ। 
মুসংস্কতায়াৎ বথ্যায়াৎ পতাকাতোরণাপিভিঃ ॥ 
অধোদেশে মণ্ডপৎ তৎ সপ্তধা ভ্রাময়ে, পুন্ঠ। 

উদ্ধাদেশে পুনঃ সপ্ত স্তস্তবেদ্যান্ত সপ্ত বৈ। 

প্র সময়ে শঙ্খধ্বনির সহিত নানাপ্রকার | 
বাদ্য-বাদন, জয়ধ্বনি, স্তোত্রপা১, পুষ্পবৃষ্টি, ছত্র | 
ও ধ্বজ-পতাকা-উভ্তোলন, চ'মর-ব্যঞ্জন-বীজন 
এবং নিবিড়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ দীপমালায় মহোৎ- 
সব কর! কর্তব্য । ১৩১৪ 

তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ গে।বিন্দদেবের 

দেই মছোৎসব-দর্শনাথ খধিগণের সহিত 
অলক্ষিতভাবে তথায় আগমন করিয়া থাকেন 1১৫ 

অনন্তর গোবিন্দকে ভদ্রাদনে সংস্থাপন- 

পুর্ব যথাবিধি উপচারে অর্চনা করিবে এবং 
মহান নবিধানানুসারে স্নান করাইতে হইবে। 
সমুদয় পঞ্চামৃত বা তাহার অন্তমত দ্বারাও 
নান ক্রিয়া করণীয়, এ'ং শ্রীতৃক্ত পাঠে গন্ধ 
তোয় দ্বারাও অভিষেক করিতে হইবে । ১৬1১৭ 

অতঃপর অঙ্গম।্ীনপুর্ধক বস্ত্র অলঙ্কার 
ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া নীরজন! করিবে 
এবং পরে যথাবিধি পুজ! করিয়া সপ্তবার দেব- 
গৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে। অনস্তর দোলামগ্ডপে 
লইয়! যাইবে । তথাকার পথ হন্দরুরূপে পরি- 

৪৫ 

যাত্রাবসানে চ ততো! ভ্রাময়েদেকবিংশতিমূ ॥ ২« 
ইয়ং লীলা ভগবত; পিতামহমুখেত্রিত। | 
রাজধিণেন্রহায়েন কারিত। পুর্ববমেব হি ॥ ২১ 
ফলপুস্পাদ্যবনতৈঃ শাখিভিঃ পরিকলিতে। 
বৃন্দাবনাস্তরে রম্যে মনতব্রমররাবিণি ॥ ২২ 
কোকিলালাপমধুরে নানাপক্ষিগণাকুলে। 
নানোপশোভারচিতে কালাগুরু নুধূপিতে ॥ ২৩ 
প্রহুল্লকেতকীষগু-গন্ধামোদিদিগন্তরে । 
মল্লিকাশে কপুনাগ-চল্পকৈক্রুপশোভিতে ॥ ২৪ 
তৎকাননাস্তঘটিতে মণ্ডপে চারুতোরণে। 
ভূষিতে মাল্যবদন-চামবৈরুপশেভিতে ॥ ২৫ 
রত্ুখট্রান্দেলিকা়াৎ তন্মধ্যে বাসয়েৎ প্রতুমূ 
সরত্ুমুকূটৎ তারহারশোভিতবক্ষদমূ ॥ ২৬ 

ও উদ্ধদেশে সপ্তবার এবং স্তম্তব্দীভে 
সপ্তবর এমণ করাইবে, পরে যাত্রাবসানেও 
এরূপ সপ্ত সপ্ত করিয়। একবিংশতিবার ভ্রমণ 
করাইতে হইবে! ২০ 

ভগঝান্ ব্রদ্গা, স্বমুখে ভগবানের এই 
লীলার বিষয় ব্যক্ত করিয়া'ছলেন এবং রাজধি 
ইন্দরত্যুনও পুর্ববে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন। ২১ 

ভক্তগণকে অগ্রে কলপুষ্পাবন্ত বিবিধ 
তরুব্লাজি দ্বার বিরাজিত, মধুগন্ধোন্ন্ত ভ্রমর- 
নিকরের গুন গুন ধ্বনিতে, কোকিল-কুলের 
কর্ণহুখকর কুহু কুহু রবে ও নান। প্রকার 
বিহঙগম-নিচয়ের মনোমুগ্ধকর নিনাদে পরিপূর্ণ 
নানাবিধ সুৃশ্ঠ দ্রব্যসমুহ দ্বারা হৃশোভিত 
এবং কালাগুকুগন্ধে আমোদিত কল্পিত কৃদ্বাধন 
রচন। করিতে হইবে । ২২২৩ 

প্রফুল্ন কেতবী-কুস্থমের শোভন সৌরতে 
উহার চতুদ্দিক ধেন আমোদধিত এবং পুম্পিত 
মল্লিকা, অশোক, পুন্নগ ও চম্পকাদি বুক্ষে 
হুশোভিত হয়। ২৪ 

এবম্বিধ কল্সিত উদ্যান-মধ্যে মালা, 
পতাকা, চামর ও মনোহর তোরণ দ্বার! 

স্কত ও পতাকাদি দ্বারা হুশোভিত করিবে ১৮১৯ নুসজ্জিত চমণ্ডপে রতুখই।-হুশোভিত ফোলন 
উক্ত দোলামণ্ডপের অধোদেশে সপ্তবার গীঠ (দোল চৌকী ) বিলম্বিত করিয়া! তন্মধ্যে 



২৪৬ 

অনর্ধারতধটিত-হুগুলোস্তাসিতশ্রাতিমূ। 
 বধাস্থানং বধাশোভং দিব্য।লঙ্কাররঞ্জনমূ ॥ ২৭ 

বিকচানুজমধ্য্থং বিশ্বধাত্রযশ্রিয়া যুতমূ। 
শঙ্খচব্রগ্ধাপদ্বধারিণৎ ব্নমালিনমূ ॥ ২৮ 
হুপ্রসন্নং হুন!সান্রপীনবন্থঃস্তলোজ্জবলমূ॥ ২৯ 
পুরোদ্যানস্থিতৈর্রবৈর্ষা্দোর্নতকন্ধরৈঃ। 
কৃতাঞ্জলিপুটের্ভক্তযা। জয়শবৈরভিটুতমূ ॥ ৩ 
গন্ধবৈবরপ্নরোভিণ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারপৈঃ 
হাহাহ্হপ্রভৃতিভিঃ সত্রং দিবাগায়নৈঃ ॥ ৩১ 
অহম্পূর্ধবিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকারিভিঃ । 
নেত্রানুজসহলৈজ্য পুজ্যমান মুদাধিতৈঃ ॥ ৩২ 
বিকিরডিঃ সর্ধ্বদিক্ষু গদ্ধচন্দনজৎ রজঃ। 
উপবেশ্ঠাথ গেবিন্দৎ পজয়েছুপচারকৈঃ॥ ৩৩ 

ভগবানকে অধিরূঢ় করাইবে। তাহার মন্তকে 
যেন রত্ব খচিত মুকুট, বক্ষংস্থলে রত্ব হার, কর্ণ- 
যুগলে বহমুল্য রত্বরাজি বিরাজিত কুগুল এবং 
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার শোভা পায়, তিনি সেই 
অঙ্গে সেই অলঙ্কার পরিধানে পরম শোভমান 
হইতেছেন। তিনি, বিশ্বপালিক। কমলার সহিত 
বিকচ পদ্মা সনে বিরাজ করিতেছেন এবং হস্ত 
চতুইয়ে শঙ্খ চক্র গণ! পদ্ম, গলদেশে বনমাল। 
ধারণ করিয়। আছেন। তাহার মুর্তি অতি 
প্রসন্ন, নসিকা ও ভ্রযুগলাদি অতি হুন্দর 
এবং সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত ।২৫--২৯ 

ব্রহ্ধাদি দেবগণ পুর দ্বারে অবস্থান পুর্ব্বক 
ভক্তিপহকারে অবনতস্বন্ধে ও কুতাগলিপুটে 
জয় শবে তাহার স্তব করিতেছেন। ৩০ 

হাহা হুহ্ প্রভৃতি ব্বগাঁয় গায়ক গব্বর্ষগণ, 
অগ্নরাসকল, এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণ- 
নিচ অহংপুর্বিকা সহকারে সানন্দচিত্তে 
নৃত্যগীত বাদ্য করত তাহার চরণকমলে সহ 
সহজ্র লোচনানুজ নিক্ষেপ পুর্ধক তাহাকে পুজা 
করিতেছেন, এবং অর্ধদিক্ হইতে তাহার 
সর্বাগ্রে ভুগন্ধ চন্দন রজোবিকিরণ করিতেছেন, 
এইরূপ ' ভারনা করত গোবিন্ব-প্রতিমাকে 
উপবেশন করাইস্ভা বিবিধ উপচার দ্বারা তাহার 
পুজা করিবে । ৩১-হ৩ | 

উৎকপখণ্ডম্। 

বঙ্লবীবৃদ্দম্ধ্স্থং কমন্বতরু যুলগম্ 
তারহাম্তবিলাটপন্য ভ্রীড়মানং বাস্তবে ॥ ৩৪ 

গোগীভিশ্চৈব গোপালৈপাঁলান্দোলিওযানগমূ। 
চিন্তরিত্ব! অগমাথৎ বিকিরেদগধচূর্ণ কৈঃ ॥ ৩৫ 
সকপুরৈ রক্তপীত-শুরৈিক্ষু সমস্ততঃ | 
দিব্যবন্তৈরিব্যমাল্যে্দিব্যগদ্ধৈঃ ছুধূপকৈঃ ॥৩৬ 
চামরান্দোলনৈর্গানৈঃ স্যতিভিশ্ঠ সমর্চিতমূ। 

আন্দোলয়ে্মোলিকাস্থৎ সপ্তবারান্ শনৈঃশনৈঃ। 

তদা পশ্যান্তি যে কৃষ মুক্তিস্তেযাং ন সংশরঃ। 
ব্রহ্ম হত্যাদিপাপানাৎ পঞ্চানাৎ সজ্জয়ো ভবেৎ॥ 

ব্রিরেবৎ দোলয়েদদেবং সর্বপাপাপনোদকমূ। 
ভঙ্ান্ুগ্রাহকং পুংসাৎ ভক্তিমুক্যেককারণম্ 1৩৯ 

লীলাবিচেন্টিতৎ তঙ্ত কৃত্রিমৎ সহজস্তথ|। 

তৎপরে গোবিন্দদ্বেব যেন বুদ্দাবদ-বন মধ্যে 

কদম্বতরুমূলে গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
তাহাদিগের সহিত উচ্চৈঃম্বরে হান্ত পরি- 
হাপার্দি করত ক্রীড়। করিতেছেন এবং বহুল 

গোপাল ও গোপিকাগণ তাকে ফ্োলাধিরাট 

করি ধীরে ধীরে আন্দোলিত করিতেছেন ; 

এইকূপ চিন্তা করিয়া জগন্'থখ গোবিন্দের 
সর্ববাঙ্ে কপূরর-মি্রিত গন্ধদ্রধ্য চু বিকিরণ 
করিবে। চতুর্দিকে রক্ত, গীত্ত ও শুক্লাদি 

বর্ণের পতাকানিচঃ্র উত্তোপিত করাইবে এবং 

দিব্য ধূপগন্ধ, চামর-বীজন, সঙ্গীত ও ঘ্যতি 

পাঠ হার! সমাকৃরূপে অর্ত সেই দোলাধিষ্টিত 
ভগবান্ গোবিদ্ধদেধকে ধারে ধীরে সপ্তবার 

আন্দোলিত করিবে। ৩৪---৩৭ : 

তৎকালে দেই দোলমঞ্চাধিষ্ঠিত ভগবান্ 

কষকে যাহারা দর্শন বরে, তাহাদিগের বর্ধ- 

হত্যার্দি পঞ্চ মহাপাতকও বিদু'রত হয় এবং 

তাহার! নিশয়ই মুক্তিলাত করিয়! থাকে । ৩৮ 
অনস্তর জনগণের অখিলপাপহারী, ভোগ- 

মোক্ষের একমাত্র কারণ ও ভক্তের প্রতি 
অনুখ্রহকারী সেই ভগবান হরিকে এইরূপ 
পুনরপি বারত্রয় দোলাসবিত করিবে। ৩৯ 

অকৃত্রিমই হউক আর কৃত্রিমই হউক 
ভগবানের সন লীলা'কার্ধই অখিল গ'ল 



ভ্রিচত্বারিংশোষ্ধ্যায়ঃ। 

অজ্যদঃ সর্ষয়করৎ মুলবিদাবিনাশকমূ ॥৪ ০ 
পশ্ঠন্ ছিতীয়ং হরতি গ্রোহত্যাহ্যপপাতকমূ। 
কিণোত্যশেষপাপানি তৃতীয়ে নান সংশয়ঃ ॥৪১ 
দৃষ্ট দোলাস্থিতং দেবং সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । 
আধ্যাক্মিকৈরাধিদৈবৈরাধিভৌ তৈধিমুচ্াতে 8৪২ 
ইনাং যাত্রাৎ কারি] চক্রবস্তী ভবেম্বপঃ । 
্রাহ্মণন্ত চতুর্বেী জ্ঞানবান্ জায়তে ঞ্রবমূ। 
বৈশ্াস্ত ধাগ্তবনধান্ শুর্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ৪৩ 

ইতি উৎ্কলখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

ভ্রিচত্বারিৎশোহ্ধ্যায়ঃ | 

জৈমিনিরুবাচ। 

এজ্র বঃ কথরনিষ্যামি ব্রতৎ সাধ্বংদরৎ শুভম্। 

সংব্ৎদরন্তাদিদিনং পৌর্ণমাসী তু ফাল্তনী ॥ ১ 

কর ও মুল-*অবিদ্যা-বিনাশক সন্দেহ 
নাই। ৪০ 

মুনিগণ! ভগবানের দোলোৎসবের 

দ্বিতীষাঙ্জগ দোলাধিরোহণ অন্দর্শন করিলে, 
গোহত্যাদি যাবতীয় উপপাণতকই বিনষ্ট হইয়া 
যান এবং তৃতীয়ান্থ দোলনক্রিয়। দর্শনে যে 
অশেষ পাপ বিদুরিত হয়, এ বিষয়ে আর 
সন্দেহ নাই; আর, পোলাধিরঢ় গোবিন্দদেব 
দর্শনে মানব, সর্বপ্রকার পাপ এবং আধ্যা. 
সজ্বিক, আবিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্বপ্রকার 
কেশ হইতে (বমুক্ত হইরা থাকে । ৪১1৪২ 

ব্রাঙ্গণ ধর্দি এই দোলোৎসব করেন, 
তিনি চতুরে্রেদে জ্ঞান লাভ করেন, ক্ষত্রিয় 
করিলে, চক্রবন্তা নৃপতি হন, এবং ইহার 
অনুষ্টানে বৈশ্য ধনধান্তবান্ ও শুনদ্র পাক 
হুইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪৩ 

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সনাপ্ত ॥ 

» ভপোধনগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে 
সান্মৎসর ব্রতের বিষয় বলি, শুনুন । সম্বৎসরের 
আছি দিন যে, কংন্কনী পূর্ণিমা, সেই দিন 

চে 

২৪৭ 

অত্রাদিদেবন্ত হরেমুর্তয়ে! দ্বাশৈধ যাঃ। 
বিস্দিনাম পধিভা; প্রতিমা প্রপৃজয়েছ ॥ ২ 
একৈকাৎ মুর্তিমেতাসাৎ মানেষু স্বাদশন্বপি। 
প্রতাহং পুজয়ে পু্পৈঃ ফলৈতাদশভিস্তখ ॥ ৩ 
অশোকো মল্লিকা চৈব পাটলী চ কদন্বকমৃ। 
করবীরং জাতিপুষ্পং মালতী শতপত্রকমু ॥ ৪ 
উৎপলকৈব বাসন্তী কুন্দঃ পুষ্নাগকস্তথ!। 
এতানি ক্রমশো দণ্যাৎ কুন মানি হরেমু্দে ॥ ৫ 
দাড়িমৎ নারিকেলঞ্চ আত্রক পনসম্ভথ।। 
খর্ভরৎ তৃণরাজঞ্চ প্রাচীনামলকম্তথ। ॥ ৬ 
জ্ীফণৎ নাগ্রঙ্ঞ্চ ক্রেমুকৎ কামরঙ্গ কমু। 
জাতীফলব ভ্রুমশঃ ফলান্তেতানি বৈ দন্ত ৪৭ 
ভক্ষ্যভোজ্যানি লেহানি চুষাণি মধ্ুরাণি চ। 
আপনাছ্য পচারাংশ্চ দত্বা স্বত্া জগদৃগুরুমূ ॥ ৮ 
সর্বব্য/পিন্ জগন্নাথ ভূঙভব্যভবত্প্রভে।। 

শি পাপপপাীপিপীশীন না শিট আপ পা পে পপ পাপা পিপিপি এ আপ - শপ পা 

হইতে উক্ত ব্রতে ভগবান্ হরির যে বিনুং 
প্রভৃতি নামে প্রনিষ্ধ ছাদশ মুর্তি আছে, 
প্রতিমাদেই ক্রমিক তাহাদিগের পুজা করিতে 
হয়।১২ 

ফাল্তনাদি হু'দশ মাসে হরির ঘ্াদশ মূর্তির 
মধ্; ক্রমিক এক এক মুর্তিকে ক্রমিক দ্বাদশ- 
বিধ পুষ্প ও দাদ্দশবিধ ফল ছারা প্রতাহ পুঁজ 
করিবে। 

অশোক, মল্লিকা, পাটলী, কদদ্ব, কবীর, 
জাতি, মালতী, শতপত্র, উৎপল, বাসন্তী, কুম্দ 
ও পুন্নাগ এই ছ্াদ্দশবিধ পুষ্প ক্রমিক দ্বাদশ 
ম'সে হরির প্রীত্যর্থে দান করা বিংধয়। ৪1 ৫ 

দাঁড়ম, নারিকেল, আম, পনস, খর্ব 
তাল, পর আমলক, শ্রীফল, নাগরঙগ, গুযাক, 
কামর ( কামরাল।) ও জাতীফল ( জারফল ) 
এই দ্বাদশব্ধ ফল দ্বাদশ মালে ক্রমে ক্রেমে 
দান করিবে। ৬৭ 

প্রতিদিন হুমধুর ভক্ষ্য, ভাজ্য, লেহ্য ও 
চৃষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার থান) বন্ধ এবং 
আপনাদ্দি উপচার দনাস্তে অগদৃগুর "জগন্নাথ 
দেবকে স্ব করিয়। এইরণে প্রার্থন! করিবে, 
ছে পর্বধ্যাপিন! হে জগন্নাথ! আপনি 



৯৪৮ 

'ব্রাহি মাং পুরীকাক্ষ বিষে? মংসাগরাৎ ॥৯ 
একার্ণব্ষলে গৌদ্রে নিযালন্ে পুর1 মধুমু। 
হ্যবধীবিশ্বরক্ষার্থং মধুসৃদ্ন রক্ষ মামু ॥ ৯০ 
ত্রীন্ বিক্রমান্ ক্রমিত্বা যে। হত্বা দৈত্যব্লৎ মহৎ 
'তৈলোক্যৎ পালরামাস ত্রবিজ্রম নমোহুস্ত তে। 
কৃত্ব। বামনকৎ রূপং ঝগ্যজুঃদামগর্ভকমূ। 
মোহযত্বা ভূতরূপৎ তস্মৈ মায়াবিনে নমঃ ॥ ১২ 
যঃ শ্রিন্নৎ ধারযেনিত্যং হৃদি ভক্তেভ্য এব চ। 

উত্কলখণ্ডম্। 

বন্ন(ভিপদ্রদন্ড ত জানদেতচ্চর।5রমু । 
বিধাতুরামনং নিত্য *দ্নাভ নমোহস্ত তে॥ ১৪ 
যন্তৈতৎ ত্রিগুপৈবদ্ধং শরারং সার্্বলৌকিকমু। 
ঘম। বন্ধ: ম গোপ্যাপি দাখোদর নমোহস্ত তে। 
তরৈলোক্যবিপ্লীবকরৎ হতবান্ কেশিদানবমু। 

ঈশিত। সর্ধবসৌধ্যানাৎ ত্র/হি কেশব মাৎ দদ।॥ 
যন্ত্র দসজ্জ ভূতানি জগভামাদ্িকারণমু। 
অচিস্তযমহিমন্ বিষে নার।রণ ননোহস্ত তে ॥১৮ 

দর্দাত,পি শ্রিয়ং তশ্মৈ জ্রীধরায় নমোহুস্ত তে ॥১৩| মায়য়া যত ব্ধৎ বৈ মোহিতৎ যর্দনাদায়। । 

ইন্জিয়।ণ/মধিষ্টাতা যঃ সর্বেবেষাং সদ! ঞ্রবমূ। 
মুক্তেকহেতে! ভক্তাগাৎ হুবাকেশ নখেহস্ত তে 

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাবতীয় বিষয়েরই 
প্রভু, স্ৃতরা, আপনি ত সকলিই করিতে 
পারেন, অতএব হে বিষে! ! হে পুণুনীকাক্ষ! 
আপনি আমার সংমার-মাগর হইতে পরিভ্রাণ 
করুন। পুব্বে যখন অধিল বিশ্ব একার্ণবময় 
ছিল) যখন কিছু অবলম্বন ছিল না, সেই 
ভীষপ সময়ে বিশ্বরক্ষার্থ ই আপনি মধু নামক 
পৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অঙএব হে 
মধুহনন ! আমাকে রক্ষ। করুন । ৮--১০ 

হে প্রভু! ধাহার অভ্যন্তরে ধকৃ, যজুঃ 
ও সাম এই বেদত্রয়ই বিরাজমান, ঈদবশ বামন- 
দেহ-ধারণে আপনি শ্বীক্ধ মায্সাবলে অখিল 
ভূতবৃন্দকেই মোহিত করত বিক্রিমত্রয় ( পাদ- 
্রশ্ণ) প্রলারণপুর্ব্বক তদ্ারা ভ্রিলোক আক্রম 
ও বিপুল দৈত্যল সংহার করিয়া ভ্রিণোককে 

। করিয়াছিলেন, হে ত্রিবিক্রম ! পরম মায়াবী 
মেই আপনাকে বারংশার নমস্কার । ১১১২ 

নাথ! যে আপনি সতত স্বীয় হাদরে 
দেবীর শ্রীকে ধারণ করিয়া রাখ্য়াছেদ এব 
ভক্তবৃন্দকেও শ্রীদান করিতেছেন, আমি সেই 
শ্রীধর আপনাকে নমস্কার করি। ১৩ 

দেব! অ।পনি ভক্তগণের মুর্তিলাছের 
একমাত্র হেতু) আপনি সর্বদা সর্বপ্রাণীর 
ইন্জিয়নচয়ের অধিষ্াত্রী বলিয়া হুষীকেশ নামে 
প্রসিদ্ধ, অতএব হে হুধীকেশ! আপনাকে 
ল্মস্কার। ১৪ 

সর্ধধশম্বব্বরূপায় মাধবায় নমে। নমঃ ॥ ৯৯ 

জ্ঞানিনাৎ জ্ঞান্গম্যস্তব মগতীন/ৎ গ, তপ্র্দঃ 

হে প্রভো৷! যে আপনার নাভিপদ্ম হইতেই 
এই আখল ৯%,চর সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং 
যে আপ্ন।র ন.ভিপন্মই ব্রহ্মার চিরাপন, হে 
পদ্বনাভ! তারৃশ আপনাকে নমস্ক'র | ১৫ 

পরিদৃহ্যমান আল জীব-শরীরই যে 
জ।পনার সত্তদি গুণত্রয়ে আবদ্ধ/সেই জাপানই 
আধার লীশা-প্রকাশর৫খ আপনাকে গোপিক। 
যশোদার হস্তে দাম ( রঙ্ছু) রাদ্ধা বদ্ধ করাইয়া- 

ছিলেন, অতএব হে দামোদর! আপনাকে 

নমস্কার | প্রভো! আপনিই সর্বপ্রকার সুখের 
নিয়ন্তা, অপনি ভ্রিলোক-ধিপ্লধকারা কেশি- 

নামক দান্বকে নিহত করিয়া কেশব নাম 
ধারণ করিয়াছেন, অতএব হে কেশব! সর্বদ। 
আমায় রক্ষ1 করুন । ১৬। ১৭ 

নাথ! যে আপনি সমুদয় ভূতগণকে বজন 
করিয়াছেন, এবং একমাত্র যে আপনিই নিঘল 
জগতের আদি কারণ, হে বিষে! যেই আপ. 
নার মহিম। অচিস্তনীয়, অতএব হে নারায়ণ! 
আপনাকে নমস্কার করি। ১৮ 

ধাহারই অনাদি মায়ায় অখিল বিশ্ব বিমো- 
হিত, দেই সর্ধধন্ম-স্বরূপ মাধবকে পুনঃপুনঃ 
নমস্কার । ১৯ | 

হে প্রভো! আমি আপনার তত্ব কি 
জানিব, কারণ আপনাকে জ্ঞানিগণই জ্ঞান. 
দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু নাথ! 
আপনি ত গতিহিহীন ব্যক্তিগণের গাতপ্রম, 



ভ্রিচতারিং শোহধ্যায়ঃ। 

সম্পূ্ণমন্ত গোবিন্দ ততপ্রসাদাদৃত্রতং মম ॥ ২০ 

প্রতিমাসং পুজনান্তে মন্ৈরৈতৈ, কৃতাঞ্জলিঃ | 
প্রর্থবেহ পরয়ু! ভক্তা। ভক্তক্কাস্তং জনার্দনমূ 1২১ 
এবং সংবৎসরং নীতা ব্র ্ ং বৈ মুর্তিপঞ্জরমূ। 
সম্পূর্ণফলসিদ্ধার্থং প্রতিষ্ঠাবিধিমাঁচরেৎ॥ ২২ 
সুবর্নিশ্মিতা বিজ্োমূর্তয়ে। ঘ'দশৈব তু । 
যথাশক্তিকৃতাঃ স্বাপ্যাঃ কুত্তেযু দ্বাদশন্বপি ॥ ২৩ 

তাঁতপাত্রচ্ছাপিত্যু সাক্ষত্ডেষু পৃথক পৃথক্। 
শ্বেতবস্্াবনদ্ধেযু চারুপদ্বাকবারিযু ॥ ২৪ 
অঙ্গ চতুর্দি হ্কু সর্্বতোভদ্রমগ্ুল । 
স্থাপনীয়াশ্চ তে কুভ্তান্তেষু পৃজ্যাশ্চ মুর্তয়ঃ ॥ ২৫ 
দবাদশাক্ষরহস্ত্রণ উপচাবৈঃ পৃথক্ পৃথক । 
পঞ্চামৃতৈশ্চ স্পনৎ সর্কেষামাদিতো দ্বিজাঃ ॥ ২৬ 

অতএব হে গোবিন্দ! আপনার প্রসাদে 
আমার এই ব্রত সম্পূর্ণ হউক। ২* 

প্রতি মাসেই পুজাবসানে কতগুলি হইয়া | 
পরম ভক্তিসহকারে উক্ত মন্ত্রনিচয় পাঠ 
করুত ভক্তবৎসল জনার্দনের নিকট উক্ত 
প্রকার প্রার্থনা করিবে । ২১ 

এইরূপে মংবৎ্দর কাল অতিবাহনপুরর্ক 
সম্পূর্ণ ফল সিদ্ধির নিমিত্ত মূর্তিপঞ্তীর নামক 
উক্ত ব্রত ঘথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । ২২ 

উক্ত ব্রতের প্র:তষ্ঠাকালে বথাশক্তি স্বর্ণ 
নির্ট্বিত উক্ত বিসুঃর ঘদশ মুর্তিকে মনোহর 
পদ্দনন্থলিত জলপুর্ণ, মুখদেশে সাক্ষত তাঅ- 
পাত্র স্বার৷ আচ্ছাদিত, ও শ্বেতবন্ত্াবৃত দ্বাদশটি 
কুভোপরি পৃথক পুথকু রূপে স্থাপন করিবে 
এবং প্র কুস্তসকলও প্রথম পঙৎক্তিতে অই্- 
দিকে অ্ট সঙ্ঘাক ও দ্বিতীয় পঙক্তিতে চতু- 
দিকে চতুঃসঙ্ঘাক এইরূপ নিয়মে সর্ধ্মতোভভ্র- 
মগ্ডলোপরি স্থাপন করিতে হইবে। এইরপে 
স্থাপিত-কুত্তোপরিস্থিত বিষুমুর্তিনিচয়ের পুজা 
কর! বিধেয় । ২৩---২৫ 

ঘিজগণ! আদি মুর্তি হইতে সমুয় মুর্তি. 
রইন্হামশাক্ষর মন্ত্রে পুথকু পৃথক রূপে উপচার 
দানে অর্চদা করিবে এবৎ পঞ্চামৃত 
সাধ করাইবে। ২৬ 

২৪৯ 

গীতবাছিত্রনৃত্যা দ্ৈত্বথা রাঙ্মণপুজনৈঃ | 
ব্ত্যুগৈর্ধাদশভিশ্হত্োপানদৃযুগৈস্তধ! ॥ ২৭ 
বাজন্রৈপচাটৈশ্চ কুত্তৈঃ শয়নলীঠকৈঃ। 
গন্ধৈর্মাল্যেঃ সতানৃলৈরনু্রিকাকু গুলৈরপি ॥ ২৮ 
প্রদীপাঃ সপিষা জাল্যা ভ্বাদশ দ্বাদশ ক্রেমাৎ। 

নীত্বা ব্রিযামামিখং বৈ প্রভাতে বহ্িকর্্ম চ 1২৯ 
সম্দ/জ্যচরণাং বৈ প্রচিদেবৎ শতত্রয়মূ। 

অক্টোত্তরসহত্মস্ত তিলৈরাহতিভিস্ততঃ ॥'৩০ 
হোমাস্তে প্রাশসং কৃতু। দর্য দাচাধ্যদূক্ষিণামৃ। 

কপিল! ধেনবে দেয়াঃ শ্বালছ্কারাশ্চ ছ্বাদশ ॥ ৩১ 

শতৎ চতুশ্চত্বারিংশদ্ ব্রা্মণান্ ভোজয়েততঃ ॥ 
তং দেববৃন্দৎং সঘটং দবিতানং সচীমরমূ। 
সর্ববোপচাবসহিতমাচাধ্যায় নিবেদয়েছ, ॥ ৩৩ 

ব্রতরাক্জমিমৎ কৃত্ব! সর্ব্বান্ কামানবাদুধাৎ। 

অপিচ, সমুদয় মুর্তিরই শ্রী ত্যর্থে হৃত্যগীত- 
বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে এবং 
দশ মূর্ভিকেই বন্ত্যুগ্ম, ছত্র, পাছু কাযুগল, 
ব্যজন, কত্ত, শয়নপীঠ, গন্ধ, তান্ুল, 
মুদ্রিকা ও কুগুলার্দি উপচার দ্বারা পুজা 
করিবে। ২৭২৮ 

প্রত্যেকেরই প্রীত্যর্থে তদ্দিবপীয় রাত্রিকালে 
দশ দ্বাদশ ত্রমে গ্য-ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বলিত 

করিতে হইবে। এইরূপে রাত্রি অতিবাহন 
পূর্বক প্রভাতকালে অগ্নিকার্ধ করিবে। ২৯ 

উক্ত অগ্রিকার্ে প্রত্যেক দেবতা উদ্দেশে 
শতভ্রয় সক লমিৎ, আজ্য ও চরহোম 
এবং পরে অষ্টোতর সহত্র তিলাহুতি প্রদান 
করিতে হইবে ॥ ৩০ 

এইরূপ হোমাস্তে আচার্ধকে ভোজন 
করাইয়া তাহাকে সালঙ্কার দশটি কপিলা 
ধেনু দর্ষিপা দিবে, পরে একশত চতুণ্চত্বা" 
রিংশৎ (১৪৪) ব্রা্গদকে ভোজন করাইবে, 

এবং কুস্ত, চত্্রাতপ ও চামরাদি উপচারের 
সহিত সেই দ্বাদশ ছ্নেব-প্রতিমাই আটচার্ধ্যকে 
অর্পণ করিবে। ৩১--৩৩ 

মুনিগপ! এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া 
মানব, জমুদধ অন্ভীষ্টই প্রাপ্ত হইতে পারে। 



২৫৩ 

গুগিচাদ্য।ত বা যাত্রা বিষেছণদশ কীর্ভিতাঃ। 
তাসাং দর্শনজং পৃণাৎ ব্রতেনানেন লভ্যতে 1৩৪ 
উন্মৎ পদৎ সা্বভৌমৎ চন্রুবর্তিত্বম্ব চ। 
অঙ্ঠৈর্বর্ধামবাপ্পোতি গেবদেব প্রসাদওঃ॥ ৩৫ 
এংনুহাপুণ্যতমৎ নারদঃ কৃতবান্ ব্রতম। 

কৃত্বা হাদশ বর্ধানি জীবমুক্তোহভবন্মুনিঃ ॥ ৩৬ 
অন্যে চ বৈষবা যে চ চক্রুত্তে বহুশঃ পুরা । 
ব্রতং নাতঃ পরতরং ভগবত্প্রীতিকারকমূ ॥৫৭ 
ধনযং বশল্তমাযুহ্যৎ ব্রাঙ্মন্যৎ বংশবর্থানমূ। 
ভবস্তোহপি ব্রতাত্থানঃ কুর্ব্বন্ধ ব্রতমক্ষরমূ ॥ ৩৮ 

ইতি উংকলখণ্ডে ব্রিচত্বারিংশ হ্যায় ॥ ৪৩ 

ভগবান্ বির যে গুগডিচা-উৎসবাদি ঘাদশ. 
বিধ যাত্রা কীর্তিত আছে, একমাত্র উক্ত 
বরতানুষ্ঠানেই ভৎসমুদয় যাত্রা দর্শনেরই পুণ্য- 
ফল লব্ধ হইয়! থাকে । ৩৪ 

অধিক কি, দেবদেবির প্রসাদ সার্ধ- 
ভৌমত্ব, চত্রেবপ্তিত্, অক্টেশ্ব্ধ্য ও ইপদও 
প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৩৫ 

পুর্বেরধ মুনিবর নায়, ছাদশ বর্ধ এই মহা 
পৃণাওম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া জীবনুক্ত 
হইয়াছেন। ৩৬ 

এবং পুর্ববকালে অন্তান্ত বছল বৈষ্বগণই 
এই ব্রত করিয়াছিলেন। বন্তঃ ইহাপেক্ষা 
ভগবানের প্রীতিপ্রদ উৎকৃষ্টতর ব্রত আর 
নাই। ইহার অনুষ্ঠানে ষশ, আমু; ব্রহ্মতেজঃ 
ও বংশবৃদ্ধি হইয়! থাকে বলিয়া ইহ! অতীব 
প্রশংসনীয় ব্রত; অতএব আপনারাও সং. 
বততাত্ম। হইয়া এই অক্ষয়-ফলজঙ্গক ব্রতের 
অনুষ্টান করুম। ৩৭1৩৮ 

ত্রিচস্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উৎ্কলখগ্ুয্ 

চতুশ্ত্বারিৎশোহধ্যায়ঃ | 
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মুনে ব্রতমিদৎ পুপাং শ্রুতং বৈ মুর্তিপঞ্জরমূ। 
অন্তঃপ্রমোদজননৎ মহিম। চ মহততরমূ ॥১ 
যাত্রা ঘাদশ বাঃ পুণ্যা উদ্দিষ্টা ভগবতপ্রিয়াঃ। 
তাগাং ছে অবশিষ্টে নঃ কথরম্ব মহামুনে॥ ২ 

জৈমিনিরুবাচ। 
বাসস্ভিকাং সমাধ্যান্তে যাত্রাং দমনভঞ্জিকামৃ। . 
যন্তাৎ কৃতায়াৎ দৃষ্টায়াং প্রীণাতি পুরুযোস্তমঃ ৩ 
পুরা যৎ কধিতং বিপ্রা তৃণং দমনকাহ্বয়মূ। 

চৈতরপুরুত্রয়োদশ্তামাহরেৎ তৎ সমূলকমৃ ॥ ৪ 
দেবস্যাগ্রে বিরচিতে মণ্ডপে সাধিবাসিতে। 
রোপয়েৎ পৈকতে তন্ত মধ্যং তত! সমস্ততঃ ॥ 
তন্মধ্যে মণ্ডলং কৃর্য্য।ৎ হৃশুভং পন্মমংজ্ঞিতমূ। 
তন্তর্বাসয়েদেবং প্রত্যচ্চাং প্রতিপুজিতামূ ॥ ৬ 
ুক্তাৎ শ্রীল) ভামাভ্য।ং পুজয়েদ্বিধিবচ্চ তামৃ। 

মুনিগণ কহিলেন, মুনে! আপনার ষুখে 
চিতপ্রমোদ্কর মগামহিমপুর্ণ পবিত্র মুর্তিপঞ্জর 
ব্রতের বিষয় শুনিলাম, কিন্তু হে মহামুনে। 
ভগবৎপ্রিয় যে ঘাদশবিধ যাত্রার কথ! উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহানিগের দুইটি বলিতে অবশিষ্ট 
আছে, অতএব এক্ষণে আমার্দিগকে সেই 
অবশিষ্র বাত্রাঘয়ের বিষয় বলুন। ৯২ 

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ ! এক্ষণে তবে 
দমনভঞ্জিক৷ নামক বসস্তকালীন যাত্রার কথ! 
বলি শুগুন, উহার অনুষ্ঠানে বা দর্শনেও 
ভগবান পুরুষোসম পরম শ্রীত হইয়। 
থাকেল। ৩ 

হে বিপ্রগণ! পুর্বে যে দমক নামক 
তৃণের বিষয় কহিয়াছ্ি, চৈত্রমাসীয় শুরু তৃতীয়া 
এ তৃণ সমূল আহরণ করিবে। ৪ 

অনন্তর ভগবান জগনাথদেবের সন্মুখভাগে 
বিরচিত সাধিবাদিত বালুকামর মণ্ডপে মধ্য 
স্থান পরিত্যাগপূর্ধধক চতুর্দিকে মেই তৃণ. 
রোপণ করিতে হইবে এবং মধ্য স্থলে সুগার 
গ্রমগুল বচন! করিয়া তমধ্যে লক্ষ্মী ও সত্য 
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অর্দরাত্রে তু কর্মে দেবব্দেস্ত কানয়েৎ ॥ ৭ ' 
পুরা নিশীথে স বিষ্ুর্বতিঞ্জ দমলাপুরম্। 
ভঙক্তু! লেভে পরাৎ প্রীতি, তদঙ্গোথঞ্চ তততৃণয 
তষ্তামেব ত্রয়েদণ্তাং তৃপৎ দৈত্যৎ বিভাবয়ন্। 

কৃতাগুলপুটে। ভূত্বা বাক্যঞকচেদমুধীরয়েৎ ॥ ৯ 
অবধীদ্দমদৎ দৈত্যৎ পুর। ব্রেলোক্যকণ্টকমৃ। 
ল এবেখৎ পরিণতঃ পুরঙস্তম তিষ্টতি ॥ ১০ 
অস্তোৎ্পুতৌ তা প্রীতির/সীত্ঘ তং মাধব । 
অধু্াপি তৈবান্তে প্রীির্ঘ মনভঞ্জনে ॥ ১১ 
ইতাতৃা তৃণমেকস্ত করে দেবস্ত দ্বাপয়েত। 
ততোহুবশিষ্টাং রাং্িস্ত নু হ্/গীতাদ্বিভিত্নয়েৎ ॥ ১২ 
ততশ্চ'ভুযদিতে সুর্ধ্যে দেখং তুনপুরঃসরম্। 

ভামার প্রতিমুর্তির সহিত প্রতিপুজিত বিষু৮ 
প্রতিমা স্থাপন পুণ্ধক যথাতিধি পুজ। করিবে। 

দেবদেবের প্রীতিকর এতৎ সমুদয় অর্দ 
রাত্রিকালে করণীয় । ৫---৭ 

কারণ, পুর্বে ভগবান্ বিষ নিশীধ সময়েই 
দমনাহরকে দলিত করিয়া পরম প্রীতি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং ত্র তণও সেই অনুরের 
শরীর হইতে সম্ভুত হয়। ৮ 

চৈত্রমাসের শুরু। ত্রগেশীতে দেই অস্থর- 
বর মিহত হইয়াছিল বলিয়া সেই দৈত্যরপে 
ভাষন! করত কৃতাগুলি হইয়! ভগবানকে 
এইরূপ বাক্য কহিবে -প্রভো ! আপনি 
যে পুর্বে ভ্রিলোককণ্টক দমনদৈত্যকে সংসার. 
করিয়াছিলেন, মেই দানবই এই 'তৃণরূপে 
পরিণত হইয়৷ আপনার সম্মুখে অব স্থতি করি- 
তেছে। হে মাধব! তংকালে ইহার উৎ- 
পন্তিতে আপনার যেরূপ শ্রীতি হইয়াছিল, 
এক্ষণেও এই দমন-তণভঞ্জনে তাৃশী প্রীতি 
আছে । ৯১১ 

এই কথা বলিয়। ভবানের কাছে একগাছি 
তত্তুণ প্রদ্থাম করিবে। অনস্তর নৃত্য গীতাদি 
জার! রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহন করিতে 
হইবে। দ্বিজসভমগণ! অতঃপর হৃধোগয় 
হইলে, প্রতিমাকে ততৃপপুরঃদর জগনী্বর 

২১ 

নয়েৎ শ্রীজগদীশন্ত সমীপৎ দ্বিজলত্ত মা: ॥১৩ 
উপচারৈর্জগ্।থ, পুর্ববব পুজয়েস্ততঃ॥ ১৪ 
হিরপ্যকশিপুং হত্ব! তন্্রমাল।ং তদঙগজমূ । 
ধৃত্বা কণ্ঠে যথা প্রীতিস্তখেদৎ দমনৎ তৃনম ॥ ১৫ 
তব প্রীত্যে তু ভগবান্ ময়াদত্তং তবানকে। 
ইত্যুঙ্চা্য্য হরেমুর্দি দদ্যাদৃগন্ধতৃণৎ শুভম্ ॥ ১৬ 
তদা দৃষ্টা হরেরবত্রপদ্ধৎ প্রীততরৎ মুদ্ধা। +- 
ভবছুখ শরিক্ষীণঃ হুখমাপ্রে।ত্যনুত্তমমূ ॥ ১৭ 
গৃহীত মুগ্ধি তচ্ছাখাৎ বি্ুমুর্ধৌপকধিতান্। 
সর্ধবপাপবিনির্ধুক্তে বসেছিষুৎগুরে প্রুবমূ ॥ ১৮ 
অতঃ পরং জ্বক্ষযামি যাত্রামক্ষয়মোক্ষদ|মূ। 
অনায়ামেন মুঢ়ানাৎ বাসনাবন্ধচেতসামূ ॥ ১৯ 
বৈশাধন্ত।মলে পক্ষে দ্িতীয়ারাত্রিমধ্যতঃ | 
মগ্ডলঞ্চ চত্ুক্ষোণৎ নুধালিগ্তনুবেদিকম্ ॥ ২০ 

জগনাধ দেবের সমীপে জইয়া যাইবে এবং 
জগনথ দেবকে পূর্বববৎ যথাবিধি বিবিধ উপ- 
চারে অর্চ্াপুর্ববক এইকূপ কহিবে,--ভগবান্ 
পুর্বে হিরণ্যকশিপুকে সংহারাস্তে তীয় শরীর. 
সমভুত অক্ষমাল! কঠে ধারণ করিয়া আপনার 
যেরূপ শ্রীতি হইয়াছিল, এই দমনক তৃণেও 
তাত্বশ প্রীতি জন্মিবে বিবেচনার আপনার 
প্রীত্যর্থে ভব্দীয় অঙ্গে আমি প্রধান করিতেছি। 

এই বলয়! ভগবানের মন্তকে শুভ গন্ধতৃণ 
প্রদান কারৰে। ১২---১৬ 

মানব, তৎকালে সানন্দে ভগবানের শ্রীতি- 
প্রযুল্প বদনারবিন্দ দর্শন করিলে, ভবছুঃখ হইতে 
মুক্ত হইয়৷ অনুপম সখ প্রাপ্ত হয়, এবং ভগ- 
বানের মস্তক হইতে সেই তৃণশাথা গ্রহণপুর্ধবক 
মন্তকে ধারণ করিলে, সর্ববিধ পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়া নিঃসন্দেহ বিষুলোকে বাস করিয়া 
থকে । ১৭। ১৮ 

তপোধগগণ ! পর বাসনাবদ্ধচিত 

মুঢ় মানবগণেরও অনায়াণে অক্ষয় মোক্ষদারিনা 
যাত্তার বিষয় বলিতেছি, শ্রধণ করুন। ১৯ 

বৈশাখ হাসের শুরুপক্ষের দ্বিতীয়াতে 
জর্ধরাত্রি-কালে মধাস্থলে সুধালিগ্ড মনোহর 
বেছগিকা, ডর্ধে রেমণীয় চজ্াতপ এবং চুম্দর 



৫২ 

নুধৌতবাসস। কুর্যাৎ হুপ্রচ্ছ্রৎ সমস্ততঃ। 
সাধুসোপানপংযুক্তং চারু5জ্াতপান্িতমূ ॥ ২১ 
ভন্মধ্যে বিস্তপেডত্বসাধুভদ্রানোতমম্। 
তম্মেনিচোলসংচ্ছন্সে বিস্তসেৎ স্বর্ণভাজনমূ ॥ ২২ 
তন্ত পশ্চিমভাগে বৈ ব্রাহ্মণ স্থাপন? শুচিঃ। 
পাত্রাস্তরে তু গৃহ য়াচ্চন্দনং পলবিংশতিম্ ॥ ২৩ 
নুপিষ্টৎ কৃষ্ণলোহস্ গৃহ্ঠীয়াৎ ফটপলাধিকমূ। 
অগ্ুব্ধর্ধং কুক্ছুমৎ স্তাৎ কুষছু মার্ঘান্ত সিহলকম্ 1২৪ 
কন্তুরিক৷ বপুরিয়োঃ প্রমাণৎ সিহলপম্মি তমৃ। 
সর্ধমেকত্র সম্পিহষ্যাৎ পঞ্চতীর্ন্ত বারিণা ॥ ২৫ 
পলঘয়ং ততো দদ্যাদগুরুনেহমুত্তমমূ। 

একত্রালোড়িজৎ কৃত! পুর্নবপাত্রে নিধাপয়ে ॥২৬ 
আচ্ছ।দ্য কেতকীপত্রৈবৈঃয়েচ্টীনবানসা । 
গন্ধাৎস্ত সোমমন্ত্রেণ রক্দৃ ধকুড়মু ডয়। ॥ ২৭ 

শ সপ শাসক সা শি সম পাপ 

সোপান শ্রেণী ছরা মুশেভিত মগ্ুল প্রস্তুত 

করিয়া হুন্দররূপে ধৌত বন্ধ দ্বারা হার চতু- 
দিক সুন্দররূপে আচ্ছাদন করিবে । ২০ | ২১ 

অনস্তর তন্মধ্যে বত্ব-খচিত পরম হন্দর 
ভদ্দান বিন্যস্ত করিয়া তাহ! বন্ত্র বারা প্রাবৃত 
করিবে, পরে তছুপরি স্বর্ণপাত্র স্থাপন 
করিবে। ২২ 

উহার পশ্চিমভাগে ব্রঃহ্ষণ শুচি হইয়। 
সুন্দর আমনে উপবেশনপুর্্বক কৃষ্ণলোহ- 
নির্ষ্িত পাত্রান্তরে বিংশতিপল পরিমিত হুন্দর 
রূপে পিষ্ট চন্দন) ষ্টুপলাধিক অগ্জরু, তদর্দ 
কুম্কুম, কুক্তুমার্ধ সিহ্নাক এবং এ দিহ্নক 
পরিমিত বৃস্তৃরিকা ও করুরচূর্ণ লইয়া পঞ্চতীর্ঘ 
জল দ্বারা সমুদয় একত্রে পেষণ করিবে। 
২৩ স্পাই ৫ 

তৎ্পরে তাহাতে পঙল্ছয় পরিমিত উত্তম 
অগ্চরুদদেহ প্রদান করিবে এবং তৎসমস্ত 
একত্রে আলোড়িত করিয়। পুর্কস্থাপিত স্বর্ণপান্ডে 
স্থাপন কারবে। ২৬ 

অনস্তর কেতকী পত্র ঘারা আচ্ছাদন ও 
চীন বস্ত্রে পরিবেই্উনপুর্কক গরুড়মুদ্রা প্রদর্শনে 
সোমমন্ত্র পাঠ হারা তৎক মুধয় গন্ধ দ্রব্যের রক্ষা 
বিন করিবে ।২৭ 

উৎকলখওয্। 

 এবস্ত মণ্ডপে তশ্মিন্ দাধিবাং নিধাপয়েৎ 
অরুণোদরকালে তু নয়েৎ কৃষ্ণম্ত সন্ধি ॥ ২৮ 
শঙ্খচামরচ্ছত্রাদৈ)্রাময়িত্ব! নুরালয়মূ। 
দেবাগ্রে স্থাপতিত্ব! চ পৃজয়েৎ পুরুযোভমমূ ₹২৯ 
উদ্ঘাটয়েত্ততে। বন্তরং দিব্যদৃষ্ট্যাবলো কয়ে । 
প্রোক্ষিত' মন্ত্ররাজেন সংস্ধ্যাভাড়নাদদিভিঃ ॥৫* 
গদ্ধপুপ্পাক্ষতৈ; পুজ্যঃ শ্রিয়ঃ হৃক্তেন লেপয়েৎ। 
শ্রীশস্ত সর্ববগাত্রে বৈ মৃহুষ্পর্শৎ শনৈঃশনৈঃ1৩১ 
বৈষ্বা জয়শবোক্ড বর্দরস্তি তদা হরিমূ। 
নানামুক্তোপনিষদৈবিদ্বাংসঃ সংস্তবস্তি তমূ ॥ ৩ 
বেণুবীণাদি কৈরুর্িণীতবা দ্যৈরনেকশঃ। 
ব্জনৈশ্চামরৈশ্ছত্রৈরস্ঘৈর্নানোপহারকৈঃ । 
সম্ভোষয়েজ্জগন।থং তৃতীয়াদৌ বিলেপয়েছ ॥ ৩৩ 

এইরূপ কাধ্য সমাধানাস্তে অধিবাস- 
পুরঃমর সেই মণ্ডল মধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া 
রাখিবে, পরে অরুণোদয় কালে ভগবান্ জগনাথ 
দেবের সন্গিধানে লইয়া যাইবে। ২৮ 

তৎ্কালে শঙ্খধ্বনি, চামর বীজন ও 
ছত্রধারণার্দি সহকৃত বেবালয় ভ্রমণ করাইয়া! 
ভগবান্রে সম্মুধে স্থাপনপুর্বক ভগবান্ 
পুরুষোত্তমকে যথোচিত পুজা করিবে, অনভ্তর 
আবরণবস্ত্র উদঘ।টনান্তে দিব্য তৃষ্টি দ্বার! 
অবলোকন, মন্ত্ররাজ ছার প্রোক্ষণ, তাড়না 
দ্বারা সংস্কার এবং গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা 
অর্চনা করিয়া '্ীন্ক্ত পাঠ করত মৃদুভাবে 
ধারে ধীরে ভগবানের সর্ধবানে লেপন 
করিবে। ২৯- ৩১ 

এঁ সময়ে ভগবান্ হরিকে বৈষঃবগণ-জয়- 
ধ্বনি দ্বার। সন্বর্থনা এবং বিঘ্দ্ব্রাঙ্ষণগণ বিবিধ? 
হৃত্ত ও উপন্যিন্ন্্ ঘবারা স্ততি করিতে 
থাকিবে। ৩২ 

এইরূপে, বেণুবীপাদছধি বাদ্যের সহিত নান! 
প্রকার নৃত্য, গীত এবং ব্জন, চামর, ছত্র ও 
অন্থান্ত। বিবিধ উপহার ছ।রা জগন্নাথ দেখের 
সম্ভোষ সাধন পুর্ব্বক তৃতীয়া তিথির প্রথম 
ভাগেই উত্ত রূপ বিলেপন করা বিধেষ় ॥ ৩৩ 



চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । 

ধন্ত চিন্তনযাত্রেণ ভাগ! নম্টান্তি দেহিনামূ্ | 

২৫১ 

প্রলিপ্য চন্দনেনাগগৎ মাধনাংলপক্ষকে। 

গোহসৌ মন্দর্ণনাসাপানপহস্তি কিমভুতমূ ॥ ৩৪ ঘ তৃতীয়ায়াং জগন্নাথং স্ততিমেতাং মুদ্া! জগৌ 1৪১ 
অচিস্ত্। মহিম। বিষ্োরীতৃক্ভাদৃক্তয়। সদ1। | 

৷ দেবদেব জগন্নাথ সহভানন্দ নির্মল । 
৷ সংমারার্ণবসম্মগ্রান পাহি নঃ পরণনশ্বর ॥ ৪২ 

ততঃ হুক্ষাম্ববৈর্মালোভক্ষাভোজ্যাদিপানকৈ:1 
দ্রব্যৈ্নান।বিধ্হ”দ্যে্গব্যরাবর্তিতৈঃ শুভৈঃ। 
পুনঃ সম্পুজয়েদেরং তানুলৈশ্জাসংদ্কৃতৈঃ ॥৩৬ 
তম্মিন্ কালে তু যে কৃষ্ণ ভক্তা। পশ্টাত্তি মানবাঃ 

দক্ষ উবাচ। 

নানাবিধৈশ্ সম্ভাপৈঃ সন্তপ্তান্মান্বানিষান্ । 
ময্যনুক্রেশবুদ্ধ্য। বৈ শুভতৃষ্টা শুতে চ। 

ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥৩৭ | সন্তর্পয় তৃখান্ শুন কৃষমেঘ নমোহন্ততে 1৪৩ 
বিষ্ণঃ স্বরূপমাসাদ্য বিষুদলোকে বস্তি বৈ।৩ 
পৃরা কলিযুগে বিপ্রা দক্ষে! নাম প্রঙ্গাপতিঃ। 
আধাত্তিকার্দিদস্তাপৈঃ মুদীনান্ বীক্ষ্য মানবান॥ 
তত্র গত্বা কৃপাযুক্তে! মহিযানং চকার বৈ। | 
যথাবিধি মস্ত প্রোক্তং যদেব প্রথমৎ ছিজাঃ ॥৪০ 

মহধিগণ! দাহার ম্মররণমাত্রেই দেহি- 
গণের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তিরোহিত হইয়া 
যায়, সেই ভগবানূকে তৎকালে সন্দর্শন জন্ত 
সেই ত্রিতাপ বিদুরিত হইবে, আহা! আর 
আশ্চধ্যের বিষয় কি? বস্ততঃ সর্বদা সর্ধব 
প্রকারেই ভগবান বিষ্ণুর মহিমা অচি. 
স্তনীয়। ৩৪ । ৩৫ 

অতঃপর নানাবিধ সক্ষম বস্ত্র, মালা, ভোঙ্জা, 

ভক্ষ্য, পেয়, এবং গব্যড্রবাসস্ভুত নানাপ্রকার : 

হুম্বাদ ও শুভ খাদা দ্রব্য ও বপূরর হববাসিত 
তানুল দ্বারা পুনরায় জগন্াথ দেবের পু] 

করিবে । ৩৬ 

তৎকালে যে সকল মানব্গণ ভক্তি 
সহকারে ভগবান কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতে 

পারে, শত শত কোটি কল্পেও তাহাদিগের 
আর সংসারে আসিতে হয় না। তাহারা বিষুঃর 
সারূপ্য লাভ করিয়া বিষুলেকে বাদ করিয়া 
থাকে । ৩৭।৩৮ 

হে বিপ্রবর্গ! পুর্বে ক্ষ নামক প্রজাপতি, 

কলিমুগে অধিল মানবগণকেই আধ্যাক্িকাদি- 
তাপত্রয়ে প্রপীড়িত দর্শনে, কুপা-পরবশ 
হইয় স্্ীক্ষেত্রে গমনপুর্বক যে মহিমা! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ছিজগণ! আমি তাহ! প্রথমেই 
বখাত্বিধি ব্যক্ত করিয়াছি । তিনি, বৈশাখ 

কলিকলুষপম্মূঢামুন্ধর্তৎ জগত।২ পতে। 
অবতারোহয়ম্তম্মিন্নীলাচল গুহান্রে ॥ ৪৪ 

চিরকলে প্ররূটানাৎ ছুল্তযজানাৎ মদভবসাম্। 
রাশিৎ দগ্ধ তবমেবেশো দীননাথ কপাকর॥ ৪৫ 
তুদর্শনে মহাযোগ-যমংদ্যষ্টাবর্জিদিতে। 
যেষাৎ মতঃ সমুংপনা চতুর ধনে। 
নতে শে'চন্ডি হুপ্পারে ভবারণ্যে মহাভষ়ে ৪৬ 

মাসের উক্ত শুরুপক্ষীয় তৃতীয়্াতে সাদন্দে 

জগনাথদেবের সর্ব বিলেপনপুর্ধক এইরূপ 
স্তব করিয়াছিলেন। ৩৯--৪১ 

হে পেবদেব জগন্নাথ! আপনাতে কোন 

প্রকারই মালিন্ত নাই, আপনি সহজ আনন্দময়; 
অতএব হে পরমেশ্বর! সংসারার্ণব-নিমগণ 
আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ৪২ 

হে কৃঝ্মেঘ! আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ 

বুদ্ধিতে নানাপ্রকার সম্তাপে সন্তপ্ত শু তৃদ- 
পুর্জপ্রায় এই মানবগণকে অমৃতব্ধণোপম 
গুভদৃষ্ঠিপাতে পরিতৃপ্ত করুন ; আপনাকে *নম- 
স্কার। হে অধিল জগৎপতে ! কলিকশ্মষ স্ম্ 
জীবগণকে উদ্ধারার্থই ত এই লীর্লীচলগ্ুহায় 
এইরূপে অবতীর্ণ হইয্ছেন। ৪৩1৪৪ 

হে দীননাথ! হে কৃপাময়! বছকল্পদন্ভৃত 
ছুশ্ছেদ্য ষদীর় পাপরাশিকে দ্ধ করিতে 
আপনিই সক্ষম। হে প্রভো! মহাযোগের 
মহারেশনাধ্য যমাদি অঙ্টাজজ-বিবর্ত্িত, অথচ 
চতুর্বগৈকলাধন তবদীয় দর্শনরূপ মহাযোগে 
যাহাদিগের বাসনা জন্মে, তাহাদিগকে কদাচ 

মহাছয়-পূর্ণ ছুস্পার ভবারণ্যে শেক করিতে 
হর ন1। ৪৫16৬ 



২৫৪. 

কন্ধানণেক্ষং দেবেশ নাক্জ্ঞানৎ বিমোচকমু। 
ইন্্তে দর্শনং নাথ বিন! কর্ধ্মাপি মোচয়েৎ॥ ৪৭ 
জয় কৃষ্ণ জয়েশান জয়াক্ষর জনীব্যয়। 
প্রসীদানুগৃহাপেমান দীনান্ মুঢ়ান্ বিেতসঃ 1৪৮ 
ইতি সত দগ্ডপাতং পাপাত চরণান্ুে । 
প্রসীদেশ প্রমীদেশ প্রদীদেশেতি ঘোষয়ন্ ॥৪৯ 
ততে। জগাদ ভগবান্ শুস্বরেণ গ্রজাপতিম। 
উত্ভি্ঠ বস তে দত্তং হুর্লভৎ যন্ধরৎ তয়! & ৫০ 
কাজ্ষ্যতে মত্প্রমারদদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। 
মননুগ্রহোহলপুণ্যানাং হুর্লভে! বিদিতত্বয়া ॥ ৫১ 
মদঙ্গজাতোহলি ভবান্ মাঞ্চ প্রার্থিতবানলি। 
মহোংসবেন সভোষা ততস্তে প্রদদাম্যহমূ ॥ ৫২ 

হে দেবেশ! কম্ম.ভিন্ন কখন সংসার বিমো 
চক আত্মজ্জান জম্মে না. কিস্তু নাথ! বিনাকর্ম্মেই 
ভবদীয় দর্শন, সকলকে সংদার হইঙে মুক্ত 
করিয়। থাকে । ৪৭ 

হেকুষ্! হে ঈশান! আপনি প্রদনর 
হউন। হে অক্ষর অবায়! আপনি এই অতি 
দীন, মূঢ় হতজ্ঞান মানবগণের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করুন। ৪৮ 

প্রজাপতি দক্ষ, এই স্তব করিয়া “হে ঈশ! 
প্রলন্ন হউন প্রসন্ন হউন” বারংবার এইরূপ 
বলিতে বলিতে, ভগবানের চরণাম্থুজে দণডবৎ 
পতিত হইলেন: ৪৯ 

অনস্তর ভগবান্ সুমধুর শ্বরে প্রজাপতিকে' 
কহিলেন, বল! উঠ) তোমার প্রার্থিত বিষয় 
তোমাকে দীণ করিলাম, তুমি যে হূর্লভ বর 

প্রার্থন৷ করিতেছ, আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই ভাহ। 
সিদ্ধ হইবে। বৎস অল্পপুণ। ব্যক্তিগণের পক্ষে 
যেক্সামার অনুগ্রহ লাভ অতিহূর্লভ, তাহ! 
তুমি বাই বিদ্িত আছ। ৫০:৫১ 

প্রজাপতে ! তুমি আমারই অঙগম্বরূপ বর্ষ 
হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং মহোৎসহ 
ছার. আমার সন্তোষ নাধনপুর্্বক আমার 
নিকটেই ধধন প্রার্থন। করিতে, তখন অবশ্ঠাই 
আমি তোমার প্রার্থিত বিষয় ধান করিব । ৫২ 

উৎকলখগ্ডয্ 

ইমামক্ষযঘাতাং বে ভক্ত] পশ্যাস্তি হবিতঃ। 
তম্মন্ কালে বদিচ্ছন্তি মনসা তদবাগুযুং ॥ ৫৩ 
বধ সম্তাপহরণৎ চন্দনেনানুলেপনমৃ। 
তথোৎমবোহ্যং মে হাত্র সস্তা পত্রর়নাশনঃ ॥ ৫৪ 

মতপ্রেরিভমতিস্তবং হি উত্সবৎ $কতধানসি। 

সন্কল্লিতোহঘুং মনসা দীনোদ্ধীত্যে সব্দাধুনা। 
তৃয্নাভিকাভিক্র ১২ সর্কাৎ দাস্ত।ম্যেব প্রজাপতে॥ 
ত্বাথণৈত! মহাধাত্র! গুগ্ডিগদ্যান্ত পাবনাঃ। 
এটৈকা মুক্িদাঃ সর্ধাঃ ধর্মকা মার্থধর্দনাঃ ॥ ৫৬ 
তাসামেকতমাৎ বাপি যদ্দি ভক্ত)াবলো কয়ে । 

একয়াপি ভবান্ধিং স তীত্বা বিষুদ্পদং ব্রজেৎ ॥ 
জৈমিনীরবাচ। 

ইত্যুদীর্ঘ্য জগন্নাথে! ভগবান্ স তিরোদধে॥ ৫৮ 

যাহারা সানন্দহাদয়ে ভক্তিপুর্্বক আমার 
এই অক্ষয় যাত্র। দর্শন করিবে, তাহায়া ত 
কালে ষে বিষয়ই ইচ্ছা! করিবে, তাহাই প্রাপ্ত 
হইবে। ৫৩ 

চন্দনানুলেপন যেবন সন্তাপ-হারক সেই 
রূপ আমার এই উৎসবও তাপত্রয়ের ধিনাশক 
জানিবে। ৫৪ 

বস! তুমিযে আমার উত্সব করিয়াছ, 
এ বিষয়ে আমিই তোমার বুদ্ধিবৃ স্তকে 
পরিচালিত করিয়াছি এবং ওজয অধুন| তুমি 
দীনগণের উদ্ধারার্থ সর্ব্দ। মনে হনে ডহা 
সম্কল্লিত করিয়াছ, অতএব হে প্রজাপতে ! 

তোমার কাজিিত সমুদয় [বিষয়ই আমি এদান 
করিব, সন্দেহ নাই। ৫৫ 

বস! আমার যে গুগিচার্দি ঘ্বাদশবিধ 
পবিব্রতাকর মহাধাত্রা, ইহাদিগের প্রত্যেকই 
মুক্তিপ্রদ এবং ধশ্মীর্থকামাথ-বর্ধাক জানিবে।৫* 
. ধর্দি কেহ, ভক্তিসহকারে উক্ত বাত্রা 
সকলের মধ্যে একপ্রকার যাত্রাও অবলোকন 
করে, তাহ হইলে সে, এ একবিধ যাত্র" 
দর্নি ফলেই ভবান্ধি পার হুইয়। বিস্ুলোকে 
গমন করিয়! থাকে । ৫৭ 

মুনিগণ! ভগবান জগদাধদেব এইরূপ কহিস্না 
অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি দক্ষও 



পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়িঃ। ৫৫ 

দক্ষ; প্রজাপতিঃ সোহপি শ্রদধানগ্তধাজ্ঞয়।।  কিমহীঙ্গেন যোগেন সাঙ্ঘেন পরমেণ চ॥ ৬৪ 
সংবৎসরং গিরো দ্থিতব। সন্দদর্শ মছোত্মবানূ॥ | তীর্থরাজগলে দাতা ক্ষেত্রে ীপুরুযোতমে । 
র্বজ্ঞো ব্রাহ্মণে] ভূত্বা কৌৎসন্ত স্বকুলোভমঃ। : গ্াপ্রোধমূল বসতে বদস্তং চর্চকষুষ। 
লোকান্ প্রবর্তয়ামাম যথাবিধি মহঃমু সঃ॥ ৬০ 
বিশ্বাসাগলবুদ্ধীনাং যাত্র] যাঃ পরিকীর্তিতাঃ। 
অয়স্ত সাক্ষাৎ পরমব্রক্জরগী জগদৃগ্ুরঃ | 
প্রসাদিতঃ জুরেশেন লোকানুগ্রহণায় বৈ ॥ ৬১ 
যদা তদা দৃষ্টিপথৎ যাতো মুকতিপ্রদ প্ুবমূ। 
সন্ববন কামান্ দাত্যেব কর্দিণাৎ নাত্র সংশরঃ | 
সত্যপ্রতিজ্ঞে। ভগবান্ তত্রান্তে চুঃখনাশনঃ ' 
শোকৎ তরতি যং দৃষ্টা ভবপাথোহু ধিসম্তবমূ ৬৩ 
কিং ব্রতৈঃকিংংপোদা নৈঃকিতী্থৈ' ক্রতৃভি্থা 

পপ 

ভগবানের আজ্ঞানুসারে এক বৎসর কাল 
নীলাচলে অবস্থিত থাকিয়া মহো:3 বন 
সন্দর্শন করিলেন। ৫৮1৫৯ 

কালক্রমে মেই দক্ষ কৌৎসবংশের কুল- 
ভূষণম্বরূপ সর্ধ্বজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া 
অধিলজনগণকে যথাবিধি উক্ত যাত্রানিচয়ের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । ৬ 

মুনিগণ! যে সকল যাত্রার কথা পরি- 
কীর্তিত হইয়াছে, তৎস:দয় অল্পবুদ্ধি জনগণের 
বিশ্বাসোৎপাদনার্থই ভগবৎ্কর্ঁক বিহিত 
সেই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মরূপী জগদৃণ্ুরু ভগন্নাথ | 
দেব, সুরেশ্বর ব্রহ্মা কর্তৃক প্রসাদিত হইয়াই 
লোক-সমুহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ উক্ত 
রাপ বিধান করিয়াছেন) ফল কথা, ষে কোন 
সমগেই তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিলে নিশ্চয়ই 
তিনি মুক্তি দান করেন এবং দেই মৎকার্ধ্ে 
নিত জনগণের যে সমুদয় কামন! পুর্ণ করিয়া 
দেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। 
৬১.৬২ 

মহধিগণ ! যাহাকে দর্শন করিলেই মানব 
ভবসাগব-স্ভু ত্রসমুদয় ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে পারে এবং ধাহার বাক্য কখন মিধা। 
হইবার নহে, সেই সর্ধহ্ঃখ-বিনাশন ভগবান্ 
নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন জানবেন; অত- 
এব বছবিধ ব্রত, তপস্তা, দান তীর্থসেরন, বজ 

চষ্। দারুময়ং ব্রহ্মা দেহবন্ধাৎ, প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫ 
ইতি উতৎ্কলখণ্ডে চতুশ্তত্বারিংশো হধ্যায়ঃ॥ ৪৪ 

পঞ্চ ত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

ভগবন্ সর্বশাস্ত্রজ্র ক্রতৎ পরমমতুম্মূ। 
যাত্রারূপং ভগবতো৷ মাহাত্বৎ পাপনাশনমু ॥ ১ 

যথায়ং পুজ্যতে দঃ কামিহিঃ সর্ধবকামদঃ | 
ভূত্ুপায়ৎ মহাভূতিপ্রদ! জুহি তথ হি নঃ 

জৈমিনিরুবাচ। 
সর্ধা। বিভূতিয়ে। বিষোর্জ গত্যম্মিন চরাচরে। 
ভূতিগ্রদো বিভুতিশ্চ ম একঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩ 

এবং উৎকৃষ্টতম ত ট্রাম সাঙ্যযোগেরই বা 
প্রয়োজন কি? ৬৩।৬৪ 

সমুদয় মানবই, পুরুযোভমক্ষেত্রে তীর্থরাজ- 
জলে অবগাহনপুর্বক স্যাগ্রোধমূলে বিরাজ- 
মান সাক্ষাৎ দারুময় ব্রহ্থাকে চর্ম-চক্ষে দর্শন 
করিলেই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।৬৫ 

চতুশ্ত্বারিংশ অধ্যায় সমাণ্ড ॥ 

মুনিগণ বলিলেন, হে ভগবন্ সর্ববশান্তজ্ঞ 
আমর আপনার প্রামুখ।ৎ যাক্রারপ সর্ধপাপ- 
বিনাগন পরমাড়ুত ভগবন্মাহাত্থয/প্রেধণ করি" 
লাম, কিন্ত সকাম মানবগণের “বিধিধ ভূতি- 
লাভার্থ সেই সর্ধবকামপ্রদ দেবদেবকে যেরূপে 
পুজা করিতে হয়, এক্ষণে আমাদিগকে সেই 
ভূতি লাভের উপায় বলুন, কারণ একমাত্র 
সে বিষ্ুুই ত মহাভূতিপ্র্দ। ১২ 

. জৈমিনি বছিলেন, মুনিগণ! চরাচরায্মুক 
এই আল জগতে যাহ কিছু আছে, ৩ৎষমু- 
ঘয়ই সেই বিষ্ুুর ধিভূতি জানিবেদ, একমাত্র 
সেই পরমেস্বরই সমুদয় বিভূতি ও বিভুতিপ্রম, 
তিনি ভিন্ন আর কিছুই লাই. 



২৫৬ 

বথাযখোপচরতি ওথ। বৈ জাতে নরঃ। 
গ্রতাবানঞ মহিম। পরিমাতুং নশক্াতেন্গ॥ ৪ 

যো যথা স্মুপান্তে তং স তথ। ফল ম দু্নাৎ। 
একঃ গশ্থাশ্চতুর্ণাৎ বৈ দর্াধীনাৎ সদা বরঃ ॥ ৫ 
ধর্মন্ত পদ্ছ! গহনঃ সন্কীর্ণে। বহুশামনৈঃ 
তত্বাব্ধ।রণে নান্ত ক্ষম: কোহপি ছিঙ্গোম্তমাঃ 1৬ 
অর্থকামৌ হি তম্ুলো বিভুর্ভানগতিঃ সঙ্গা। 
তেষাৎ ত্রয়াণাং ভগবাননায়!সেন বৃক্ধিকৃহ ॥ ৭ 

ধন্মো হি ভগবান বিসুরধন্তমু্মমিদৎ জগৎ । 
ধঙ্মন্ত জগতশ্চাপি প্রভুরেষ জনার্দনঃ ॥ ৮ 
পুরুষাথময়ে তম্মিন্ ভক্তিরধস্ত প্রতিচিতা। 
্ | সর্বকামত্প্রাত্মা নশো তি ন কাজক্: তি॥ ৯ 

শশী ৮৮ শশী শশা 

মানব, থে প্রকার তাহার আবাধন৷ করে, 

সেই প্রকারই প্রর্র্যাবান হইয়া! থাকে । তাহার 
এই মহিমার কেহহ্ ইয়ত্তা করিতে সমর্থ 
নহে। ফলে যে, যে ফল উদ্দেশেই ওহ|কে 
উপাসন৷ করিবে, মে দেই ফলই প্রাপ্ত হইবে, 
জন্দেহ 'নাই। ধপ্-অর্থ-ক|ম-মোক্ষ, এই 
চতুর্ববর্গের সর্ব! শ্রেষ্ঠতম একই পথ, কিন্ত, 
নানাপ্রকার অনুশ।সনে ধন্দ্-গথ অতি গহন ও 
সন্কীর্ণ) এজন্ত হে ছিজসত্তমগণ! কেহই 
উহার গ্রকৃত শুত্বাবধারণে সক্ষ গহেন। ৪__৬ 

অর্থ ও কাম, উক্ত ধর্মমুলক, সর্ব্দনিয়ন্ত 
শুকানগম্য ভগবান বিষুণই সর্বদা উক্তত্রদ্ের 
অনায়াগে বৃদ্ধি করিয়া দেন। ৭ 

ভগবান্ বিষ্কুই উক্ত ধর্্ন্বরূপ এবং এই 
অধিল জগতই ধর্ম্মমূলক । সুতরাং ভগধান্ 
জনার্দনই ৫2০ধর্ম ও জগতের একমাত্র প্রভু, 
তাহাতে সন্দেহ কি আছে? এজন্য, ধর্ম 

পুকুঘার্থ চতুষ্টয়ময় দেই ভগবানের প্রতি 
ধাহার অচলা স্ক্তি থাকে, সমুদয় কামন! পু 
হওয়ায় নিশ্চয়ই তাহার আত্ম। পরিভৃপ্ত হইয়া 
থাকে, তাহাতে কখন কেন কারণেই শোক 
বা কোন বন্ার আকাভজণ করতে হয় না ৮৯ 

* যথায়ং পৃজিতে। দেবঃ কামিভিও সর্ধ্বকামদঃ। 
ভূত্যুপাসনয়া ভূতিপ্রদো। হি তথা! হি নঃ। 

উকি খুত্তকান্তরধতঃ পাঠঃ। 

উৎকলখখম্ 

ভ্রেলোক্যোধযদতালৌ শত্ররপোহাপালিতঃ। 
ভাবিতো ধাতৃরূপেণ বখশবৃদ্ধিকরে! ভবেৎ ॥ ১০ 
সনংকুমাররূপেণ দীর্ঘাযুং স গ্রধচ্ছতি। 
বৃত্িসম্পৎ প্রদো হোষ পৃরুরূপেণ ভাবিতঃ1 ১৯ 
গল[দিতীর্ঘঃ ফলদ: পাথম্পতিরুপাদিতঃ। 
অন্তস্তম; প্রনুদতি ভান্বদ্রপেণ ভাবিতঃ ॥ ১২ 

ভাগ্যমতুলৎ দরদ) ধণুতাংশুরুপাসিতঃ। 
বিদ)াই্টাদশতত্বজ্ঞে। বাকৃপতিত্বেন ভাবয়ন্ ॥ ১৩ 
বাজিমেধাবিযজ্ঞানাং ফলদোহয়ং নাতলঃ। 
যজ্ঞেশ্বরন্বরূপেণ ভাবিতোহুয়ং জগন্সস়ঃ ॥ ১৪ 
ধ্যাতঃ কুবেররূপেণ সমুদ্ধিমতুলাৎ দদেৎ ॥ ১৫ 
এবং দয়ান্নুধিরণৌ তন্মিন্ নীলাচলে বষন্ 

| স্বীননাথানুগ্রহায় দারুবাজশরীরবান্ ॥ ১৬ 

তরী শক্ররূপের উপাসন! করিলে, তিনি, 
ভ্রেলোক্োের শ্রর্র্ধাই দান করেন এবৎ বিধা়- 
রূপে উপাপনায় বংশবৃদ্ধি করিয়। থাকেন। ১০ 

তিনি সনৎকুমাররূপে উপাগিত হইলে, 
দীর্ঘাযু, এবং পৃথুরূপে উপাদিত হইলে বৃত্তি 
ও সম্পৎ, প্রদ্থান করেন। ১১ 

তাহাকে পিন্ধুবূপে উপাসন। করিলে, তিনি 
গঙ্গা্দি তীর্থন।নের ফল প্রদান এবং ভাস্কর- 
রূপে উপাসনা করিলে, অস্তস্তমোনাশ করিয়! 
থাকেন ১২ 

ভদীয় অমৃতাৎগ মুর্তির উপাসনায় তিনি 
অতুল সৌভাগ্য দান করেন এবং বাকৃপতি 
কূপে তাহার উপাসনায় মান্ব অষ্াদশ বিদ্যা. 
বিষয়ে তত্বজ্ঞ হইয়! থাকে । ১৩ 

সেই জগন্ম় সনাতন বিষ্কে যজ্তেশ্বররূপে 
ভাবনা করিলে তিনি, অশ্বমেধ দি যজ্বের কগ 
এবং কুবেররূপে ধ্যান করিলে অতুল মম্ৃদধি 
দ্বান করিঞ্। থাকেন। ১৪1১৫ 

এইরূপ দয়ার্ণধ দেই ভগবান কপট দারুমঃ 
শরীর ধরণ করিয়া! ধন ও অনাধ জনগণের 
গ্রুতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই নীলাচলে বিরাজ 
করিতেছেন। ১৬ 



প্রয়াত ছে বিগ্রা বসারৎ জুসমাহিভাঃ। 
| ভশপাদাজনুগরৎ পরথৎ ততপ্রপদ্্যত-& ১৭ 
: প্রীহিকামুদ্ছিকান্ ভোগা বাহধ্বং বদি শাশ্বতান্ 
. অস্তে মুজিঞ্চ কৈবল্যং যথেচ্ছৎ.ভদ্রমাগুযুং ॥১৮ 

মুময় উচুঃ। 
প্রাদাদন্ত প্রতিষঠান্তে ইন্জরছায়ায় য্ধরান। 
আজ্ঞাপয়ামাস হরিরাত্রাস্ত! হদশাপি চ॥ ১৯ 
তৃৎমকাশান্ডুতৎ সর্র্ঘৎ ততশ্চ পৃধিবীপতিঃ। 
কিঞ্চকার মহাবুদ্ধিধিষুভক্তে। ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০ 

জৈমিনিরুবাচ। 
বরাম্ন ক জগন্াধাৎ সাক্ষাদূররন্বখবরূপিণঃ। 
কৃতকৃত্যৎ স যেনে বৈ আত্মানং নৃপপুঞ্পবঃ॥২১ 
যথাজ্ঞং কারদ্বিত্ব বৈ যাত্রাস্তাঃ পুণ্যমোক্ষদবাঃ। 
ব্হৃপচারৈর্বহুধা সমভ্যঙ্চ্য অগদৃগুরুম ॥ ২২ 

অতএব হে বিপ্রগণ ! আপনারা নীলাচলে 
গমলপুর্র্বক সযাহিত্চিন্তে তথায় বাস করুন 

« বং সেই ভগবান কমলাকান্তের চরণামুজ. 
যুগলের শরণ লউন, তাহ! হইলে আপনাদের 
উরহিক বা! পারত্রিক বঙ্গি কিছু ভোগ-বাসন! 

থাকে অব! পরিণামে বদি কৈবল্য মুক্তি 
কিংবা! অপর কিছু মঙ্গল প্রার্থন! করেন, 

যথেচ্ছ তৎ্সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ 
নাই। ১৭১৮ 

তত্ভ্রবণে মুনিগণ কহিলেন, মুনে! প্রাসাদ 
প্রতিষ্ঠান্তে ভগবান্, নৃপতি ইন্দহ্যয়কে থে 
সমুস্ত বর দিয়াছিলেন এবং ঘে ঘাদশবিধ 
যাত্রার বিষয় আজ্ঞা! করিয়াছিলেন, আপনার 
নিকট তৎ্ষমস্তই শ্রুত হইল, এক্ষণে বলুন, 
মহাবুদ্ধি বিফু্ক্ত সেই পৃথিবী-পতি, তৎপরে 
তথায় অবস্থিত থাকিয়া! কি করিয়াছিলেন ? 

জৈমিনি, বলিলেন, মুনিগণ! সেই নৃপ- 
পুজব সা্ষাৎ ব্রদরগী জগন্নাথদেবের নিকট 
অভীষ্টি নয সক লাভ করিয়া! আপনাকে 

: কৃতকৃত্য দে করিয়াছিলেন এবং ভগবানের 
আজ্ঞাহু়প পুগ্ঃ-যোষ-গ্রগ . মেই লকল বাত্রা 
সম্পাহগ, ও রতি উপচার প্রদানে বহুবার | 
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স্বেতরাজং &মমাদিত দেবাজাং ফখাবিধি। 
ইং প্রোরাচ মধুর ধনদিিং ধর্ণসা। যুতমূ ॥ হও 

ইহায় 'উদ্বাচ।। :. 
রাঙজন্ বহঞ্ঠভোহসি তং ধর্ছুনিষঠামুপাগহ। 
ভগ্গবত্যপি ভক্তি কর্মণা মনসা! খ্বিরা ৪২৪ 
ন হেকত্তে ভগবাননূশান্তি ৷ 
উবাচ চ গুরুহোষ বিশ্বং তচ্ছিষ্যতাৎ গতম 8 ২৫ 
মমানুগ্রহলক্ষেণ অবতীর্ণ জগৎ্পতি;। 
উদ্ধত্যে দীনমনসাম্রান্ স্থান্ততে চিরাৎ ॥ ২৬ 
ভক্ত | চ শ্রন্ধয়। যুক্ত এতদাজ্াং প্রবর্তীয়। 
প্রতিমাব্হারেণ নৈনং জানীহি ভূমিপ ॥ ২৭ 
প্রত্যক্ষৎ তে যথা যাতং ব্রেলোক্াৎ ভূমিমাগডমূ 
প্রাসাদাস্তঃপ্রবেশে হি যন্তান্ত জগদীশিতুং॥ ২৮ 

মহাধশ! ধর্শিষ্ঠ শ্বেতরাজকে ভগবানের আঙ্জা 
ব্ষয়ক আদেশপুর্র্বক যধোচিত জুমধুর বচনে 

এইরূপ কহিয়াছিলেন। ১৯২৩ 
রাজন! আপনি প্রভূত  জ্ঞানবান্, ও 

ধর্মনিষ্ঠা্বিত এবং ভখধানের প্রতিও আপমার 
কায়মনোবাক্যে ভক্তি আছে; অতএব আপনি ত 
জানেন, ভগবান্ কখন একব্যক্ির উপদেশার্থ 
অন্ুশাদন করেন না, তিনি গুরুরূপে যাহা 
বলিয়াছেন, অখিল বিশ্বই সেই উগদেশ* 
শ্রবণে তাহার শিষ্যত্বরপ । ২৪২৫ 

দেখুন, সেই জগথীশ্বর, আমার প্রি 
অনুগ্রহ প্রকাশ-উদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
বটে, কিন্তু দ্ীনচেতা জনগণের উদ্ধারার্থ ই 
অসীম সময় এই নীলাচলে বস্থিত থাকি” 
বেন। অতএব হে ভূমিপ! আপনি 'পররএরী 
সমঘিত হইয়। ইহার আজ্ঞানুরপ বাত্রাদিয 
অনুষ্ঠান করুন, কদ্দাচ ইহাকে প্রতিমা জবান 
করিবেন না । ২৬২৭ 

আপনি ত প্রত্ক্ই দেখিয়াছেন, এই 
ভগদীগরের প্রাগাদংগ্রযেশ কালে রিচ্মেক: 
বাসী; যেরপে ভুলে গা হট হা 
সহিত গমন করিয়াছিলেক। ২৮. . 

শালরাজন ইতি: কি পাঠ ন' ভর 
জগতৃষরিজাগযাখ্যদঘকে ... অরিন]: করি! |. ল্দম্ছতে ॥ 



২৪৮ 

পিতাষহাদ্যাস্তিদশাঃ লর্বে যুগপদ্গাগতাঃ। 
বিশ্বমূত্তা। বং দরে জাত] বৈ লষ্টচেতনাঃ॥ ২৯ 
চরাচরময়ে। হে দাক্ষাদ্দারশ্খরূপধৃকৃ। 

কলবৃক্ষ মিযং বিদ্ধি ভূতগং সর্বকামদ্ষমূ ॥ ৩০ 
উপান্তৈনৎ হি লভতে যে। যখ। কামনাফলমূ 4৩১ 
ধরতে! বহধ। যৎ হি যতয়ো। ন সিসি বৈ। 
তমঃপারে প্রতিষ্ঠস্তং কিকিজ্জ্যোজিঃস্বরূপিণমূ (৩২ 
ঘতীনাং রক্গনিষ্টানাৎ সিদ্ধানামুর্ধারেতসামৃ। 
অনন্ততকিযুক্তানামেকঃ পন্থা; হযোগিনাম্ ॥ ৩ 
গ্রীষ্মে শীতে গভীয়ে বৈ নিমজ্জয সলিলালয়ে। 
পরা নির্বৃতিমাপ্রোতি তথাম্মিন্ করুণানুধো । 
ভ্রিতাপছঃধং তাজতি সম্তপ্তঃ পুরুযোজমে ॥ ৩৪ 
ন মাতা নপিত] মিত্রং ল পত্বী ন সুতভ্তধা 
পরণ।গতদীনান|ৎ যথায়মুপকারকঃ ॥ ৩৫ 

ত্বচক্ষেই ও দেবিয়াছেন, তৎকালে ব্রহ্মাি 
অধিলদেবগণই যুগপৎ সমাগত হইয়াছিলেন 
এবং আমরা সকলেও বিশ্বমূর্তি দর্শনে বিনষ্ট" 
চেতন হট্য়াছিলাম। অতএব, এই দারুরপী 
ভগবান, চরাচরাজ্থমক সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। 
আপনি ইহাকে র্ববভূতাবস্থিত . সর্বাকা মপ্রদ 
কল্পবৃক্ষ জ্ঞান করিংবন। ২১৩০ 

ইঞ্ছাকে উপাসনা করিলে, যে যেরূপ 
কামল। করে, দে গেইরপেই কামনাফল প্রান্ত 
হুয়। যতিগণ বহুধা ধত্ুবানু হুইয়াও তমঃ- 
পারে প্রতিষিত, অনির্ধচনীয় জ্যোতিম্ময় এই 
ভগবানকে ওম্যকু বিদ্দিত হইতে পারেন 
ঙ]। *৬5। ৩২ 

্রক্মমিঠ বতিগণ,-. উদ্জারেতাঃ সিদ্ধগণ, 
অচগান্ক্তিমুক্ত মানবগণ ও পরম যোগিগণের 
এই ভগবানই একমাত্র গ্রম্য পথ । ৩৩ 

প্রথর শ্রীন্মদময়ে দু্ীতল গভীর জলাশয়ে 
নিমগ্ন হইয়া জীবগণ যেমন পরম শান্তি লাভ 
করে, সই্রেপ সমত্য মানবও এই পুরুযোভম 
রগ করপানাগরে লিন হইতে পারিলে 
আধ্যাত্মিকাদি ভ্রিাপ-ছুখ হইতে পরিত্রাণ 
পা। ৬৪ । 

খই ভাঙন, বেষন শরণাগত দীন ব্যকতি- 

_ উৎকলখগ্ডম 

পৌরৈঃ প্রজারতি্থাত্াগ্তাঃ ঘমৃদ্ধা। পরিবর্তয় 7৩৬ 
সাধারণ! ধর্বপস্থ। নৃপ'ণাং নৃপসতয়। 
প্রবর্তিতণ্চপুর্ষেণ পাল্যতে চেতরেখ বৈ ॥ ৩৭ 
নৃলিংহৎ ভজ রাজেজ উপচারৈঃ সমৃদ্ধিভিঃ। 
পুজয়য ব্রিন্ধ্যৎ তং পরং নির্ব্বাণমান্ুহি ॥ ৩৮ 
সবক তাহুতমং প্রাহঃ পরকৃত্যোপরক্ষণনম্ূ। 

পালয়েৎ পরদত্তৎ যঃ স্বধস্তাহুন্তমং হি তৎ॥ ৩৯ 
জৈমিনিরবাচ। 

কৃতাঞ্লিপুটঃ সোহুথ শ্বেতো নুপতিসত্তমঃ। 
ুর্ধ! ভগ্রাহ তথাক্যৎ মালামিব গুণাত্িতাম 1৪০ 
ইন্জাহযয়োহপি রাজবি প্রসাদ্য পুরুযোত্তমমূ। 
নারদেন গহ শ্রীমান্ ব্রচ্মলোকৎ জগাম হ॥ ৪১ 

গণের উপকার়ক, সেরূপ পিতমাতাও নহেন, 
মিত্রও নহে এবং পত্বী বা পুত্রও নহে। ৩৫ 

অডঙএব আপনি এই ভোগ-মোক্ষপ্র্থ 
ভগবানকে সেবা করুন এবং পুরবামী প্রজা" 
বন্দের সহিত মহাসমারোহে ভগবছুক্ত যাত্রা" 
নিচয়ের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হউন। ৩৬ 

হে নৃপলভম ! নৃপগণের সাধারণ ধর্মপথও 
এই যে, পুর্ধতম ব্যক্তি, যে নিয়ম স্থাপিত 
করিয়া যান, তৎপরবন্তা রাজ তাহা রক্ষা করিয়া 
থাকেন। এই জন্তই বলিতেছি যে, হে রাজেন্দ্র! 
আপনি নৃদিংহদেবকে ভজন করুন, প্রতিদিন 
ত্রিদনধ্যায় সমৃদ্ধিমৎ্ষ উপচারমমূহ স্থারা তাহাকে 
পুজা করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহ! হইলেই পরম 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । ৩৭৩৮ 

মনীষিগণ বলিয়৷ থাকেন, স্বয়ং কারধ্যানু- 
টান কর! অপেক্ষা অন্তকৃত কার্ধের রক্ষ| করা 
উত্তম এবং যে ব্যক্তি পরত বন্ধ রক্ষা করে, 
তাহার তৎকার্য নিজদ্ধানাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর ৷ ৩৯ 

জৈমনি বলিলেন, অনন্তর নৃপবর শ্বেত- 
রাজ, কৃতাঞলিপুটে গুণান্িত মালার সভায় 
তছাক্য শিরোধাবণ করিলেন। ৪, 

এদিকে জীমান্ রাজধি উন্দছ্য়ও “পুজা 
ছারা পুকর্ুযোগমকে প্রস্ন করিয়া নারদের 
সহিত বরন্ধালোক গমন করিলেন। ৪১ 



যাচত্বারিংশোহধ্যারঃ। | ৫৯ 

এত কধিতৎ সর্ব ক্ষেত্রমাহাত্যমুতমমূ ' নান্তিকা গ্ান্তিক! নিত্য পরযোবোগরি। 
তত্র'ঙিত্যোধিজভ্ঞাপি মাহাত্মাং ত্রন্মধারুণঃ ॥ ৪২] অবৈষ্যামোঘজীবাস্তেত্য। গোপ্যৎ সদৈধ হি ॥ 
ঘটণনধ শৃণুযান্িত্যং বাচ্যমানং ছিজোভমৈঃ। 
অর্বমেধসহত্রন্ত ফলৎ সোহুবিকলং লভেৎ॥ ৪৩ 
অর্ধোদয়োস্ত যোগঃ স্বন্দেন পরিকীর্তিতঃ। 
তজঃ কোটিগুণংপুণ্যং বিষুমাহাত্ম্যকীর্তনাৎ ॥ ৪৪ 
প্রাঃ প্রাতর্যঃ শৃণুয্বাৎ কপিলাশতদে। ভবেৎ। 
গ্াঈগৈ: পু্ধরজৈত্তো়ৈরভিষেকফলং লভেৎ 8৪৫ 
ধনাং যশশ্যমায়ুধযৎ'পুণ্যৎ সন্তানবর্ধনমূ। 
হগপ্রতিষ্ঠাগতিদৎ সর্ধপাঁপাপনোদনমূ। ৪৬ 
এতছুহস্তমাখ্যাতং পুরাণেষু দুগোপিতমূ । 
বৈষ্বেভ্যো বিনান্তেষু ন তু বাচ্যৎ কদাচন॥ ৪৭ 
কুতর্কোপহতা যে তু হুরধীতশ্রুতাগমাঃ | 

মুনিগণ ! এই ত আমি আপনাদিগের 
নিকট পুরুযোৌত্তমক্ষেত্রের এবং তথায় গিত্য 
বিরাজমান দ্বারুব্রদধা জগয়্াথদেবের পরম 

মাহাত্্য কীর্তন করিলাম । ৪২ 
যে ব্যক্তি, প্রতিষ্িন দ্বিজোতমগণকর্তৃক 

পঠ্যমান উল্লিখিত ব্বষ় শ্রবণ করে, সে সহ 
অশ্বমেধ যজ্জের ফললাভ করিয়া থাকে । ৪৩ 

ভগবান্ গ্ন্দ, যে অর্দোদয় যোগের বিষয় 
কীর্তন করিয়াছেন ; বিষুঃমহাত্থ্য কীর্তনে তদ. 

পেক্ষ! কোটিগুণ অধিক পুণ্য লব্ধ হয়। ৪৪ 
যেব্যক্তি প্রত্যহ প্রাঃকালে ভগবানের 

মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে পারে, সে শত কপিলা- 
ধেনুদানের এবং গম্গ! ও পুষক্ষরাদি তীর্থ জলে 
অভিষেকের ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই । ৪৫ 

উক্ত মাহাত্মযশ্রবণে বশ: আয়ু পুণ্য ও 
সন্তাদ বৃদ্ধি, গ্বর্গে প্রতিষ্ঠা ও গতি এবং 
সর্ধপাপ বিদূরিত হয় বলিয়াই উহা! অতি 
প্রশংলনীয়। ৪৬ 

মুনিগণ! আপনার্দিগকে যে রহন্ত বিষয় 
কহিলাম, ইহ! অন্তান্ত পুরাণে হৃগুণ্ড। বিু- 
ভক্ত তিন অপর কাহারও নিকট বদাচ ইহা 
হ্যক্ত করা উচিত নহে। ৪৭ 

: বাহাদিগের অস্তঃকরণ সত তুতর্বকলু- 
বিত, যাহার! দূষিত হাদয়ে জুতি ও আগমাছি 

ইতি উৎকলধণ্ডে পঞ্চ ত্বারিংশতমোহ্ধ্যারঃ 8৪৫ 

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 
দ্বন্দ উবাচ। 

শ্রুত্ধেং জৈমিনিপ্রোক্তং ব্রহ্থণে দাররপিণঃ। 

মাহাত্মৎ সরহস্স্তখুনয়ঃ শৌনকাগয়; ॥ ১ 
আনন্দং পরমং প্রাপ্য বিস্ময়োৎকুল্পলোচনাঃ। 
রোমাধাঞ্চিতদেহাস্থ কৃতকৃত্যাস্ততোহভবনব ॥ ২ 
অহে। বত মহৎ ক্ষেত্র, মোচকং হি সুগোপিতম 
অম্মাকং ভাগ্যসম্পত্যা সা্প্রত বিহ্রূপিণা। 
সাক্ষাজ্জেমিনিনা স্পন্রীকতং সর্ববস্ত গোচরমূ ॥ ৩ 
অন্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিত, সাক্ষাঘ হ্বরূপং প্রকাশতে। 

শাম্ম অধ্যয়ন করে, যাহার! নাস্তিক, দ্বাস্তিক ব 
নিয়ত পরদোষদশা এবং যাহারা বিষুদ্কতি- 
বিহীন হইয়া বৃথ। জীবন ধারণ করে, তা্বশ 
জনগণের নিকট অর্বদাই ইহা গোপন 
রাখিবে। ৪৮ 

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

স্ক্দ বলিলেন, শৌনকার্গি মুনিগণ 
জৈমিনি কথিত দারুময় ব্রন্মের ঈতৃশ সরহস্ত 
মাহাত্ময এবণে সাতিশয় আনন্দ লাভ করি. 
লেন, তৎকালে তাহাদিগের লোচন, বিদ্মযবশে 
উৎফুল্প এবং সর্র্া্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। 
ঘনভ্তর আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ, করত 
তাবিতে লাগিলেন, অহে!! পুক্ুযোস্তম কি 
অভুত মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র! উহা আমাদিগের 
নিকট এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে আমা- 
দিগের ভাগ্যবলেই সাক্ষাৎ বিতুল্য ওগবান্ 
জৈমিনি আমি! সর্ধজন-গ্লোচরে উহা প্রকাশ 
করিয়! দিলেন। ১--৩ 

এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ দার়মর় ক্ষ 'ধখন 
বিরাজমান থাকিয়! মব্গারগ্রর্ই মান্ধগণকে 



৬০ 

ৃ মরণানুক্তিধং মূঢ়াঃ কথং খাস্তি বমালয়মূ ॥ ৪. 
অহ! মায় গগবতঃ সর্বত্ত হি নিরহুশা। 
'বিষুবক্গত্ঘরূপন্ত জেত্রং চাপি হিং তথা ॥ ৫ 
ইদানীং তত্র বান্তামে। নিশ্চয়ে। নঃ পুনর্ধধা। 
ধয়ং দ পুনরেব্যামঃ পিণডে বৈ পাঞ্ভোৌতকে ॥৬ 
গ্ানৈকজন্মসংসিির্৫মাধা্টাযোনিনামূ। 
ক গত্বা পাহনং ক্ষেত্রং জস্তোর্মুকিরনুক্ষয়াৎ | ৭ 
ইতি চিন্তয়ভাং তেষাৎ মধ্যে জৈমিনিশিষ্যকঃ। 
যুমিরুদ্দালকো নাম নাতিতৃপ্তমনাস্তত ॥ ৮ 
কিকিছ্িক্ষুরগমজ্জৈমিনেরেব স্গিধিমূ | 
গত প্রণম্য সাষ্টাঙ্ৎ কৃতাঞ্জ লিপুটোহভবৎ ॥৯ 
ভগবন্ প্র্ুমিচ্ছ!মি মরি তেহনুগ্রহো মহান্। 
খানা ত্বতপ্রসান্ধেন মীমাংসনমনুত্তমমূ ॥ ১০ 

মুঁজি প্রধান করিতেছেন, তখন জানি না. 
মানধগণ কি হেতু আর বমালয়ে ধাইতেছে। ৪ 

ওঃ! ভগবানের মায়া কি অদ্ভুত! সর্বত্রই 
উহা! অনিবাধ্যরূপে বিরাজমান !এবং ব্র্গরপী 
ভঙগবান্ বিশ্টর উক্ত ক্ষেত্রই বা কি অদ্ভুত হিত- 
কর! এক্ষণে আমরা স্থির নিশ্চয় করিলাম, 
আমরা সেই স্থানেই গমন করিব, তাহ। হইলে 
কদাট আমাদিগকে আর পঞ্চভুতময় দেহ- 
পিণ্ডে পুনরায় প্রবেশ করিতে হইবে না। ৫1৬ 

&ঁ স্থানে জন্ত মাত্রেরই প্রাণত্যাগ হইলে 
ধধন মুক্তি হয়, তধন উছা! কি অদ্ভুত পবি- 
জ্রতাকর ক্ষেত্র ! বমাদি অইাঙ্দ যোগ-সাধক 
যোগিগণেরও কোন স্থানে যাইলে জানবলে 
এফ জন্মেই সম্যক সিদ্ধি লাভ ছুইয়া 
ধঘাকে। ৭ 

মুমিগণ মনে মনে এইরূপ আলোচনা 
করিতেছেন, এমত সমক্ে তাহাদিগের মৃধ্যবন্তাঁ 
'জৈষিনি-শিষ্য উদ্দালক লামক মুনি, জৈমিনির 
হাঁক্য শ্রবণে পরিত্গু ন! চুহওয়ায় কিকিৎ 
জিজাহ হই! জৈমিনি'লগদিধানে গমন করি- 
লেন এবং সা্ীঙ্গে প্রণাম করিয়া কতাঞলি- 
পুঠে কহিলেন, ভগবন | আনায় প্রতি. জপ- 
গার মহান: অনুগ্রহ আছে, ভজ্ঞন্তই আছি 
আপনাকে ফোন ফঝ। জিআসা করিতে ইচ্ছুক 

উৎকজাখগুগ্ ূ 

অক্টারশন বি্যাছ বেছে সপরিবৃংছসে । 
শাখামহঅমভমোৎ কৃষষ্টপায়ঙে! মুদি ১১ 
ত্ প্রকীর্দো বেদানাং রাশিরজববুদিতিঃ। . 
হুরহঃ লস চাসীৎ কৃত্যাকৃত্যেতু বর্ন ॥ ৯২ 
তদষ্া কন্বশৈধিলাৎ হ্বাধ্যায়োপপবন্তখা । 
তপোজ্ঞ।নসরিষ্টেন ভবতানুগ্রহঃ কৃতঃ1 ১৩ 
কেচিন্মন্্াতবক! বেদাঃকেচিৎ বন্ধপ্রচোদকণ্ | 
কেচিতু স্বতিনিন্দাত্যাং বিহীনাং স্যাধকাঃ স্থিতাঃ 
স্তোত্রশস্তাঙ্দিযু গতাঃ সহার়াশ্চ নিবন্ধকাঃ | 
বেদ তং গমিতান্ত ভৎ কর্মসাধনহেতবঃ ॥ ১৫ 
এবং মন্ত্রাস্মকং বেদমুপভাব্যাথ যে পরে। 
মন্জাগম। মন্ত্রমাত্রোপাগনাঃ সর্বসিদিদাঃ | ১৬ 
2৬১: 
হইতেছি। গুরো! আপনারই প্রমাদে আমি 
উত্তমরূণ মীমাংস1 পরিজ্ঞাত হইয়াছি। ৮-:১০ 

গুরো! মুনিবর কৃষঃ ৈপয়ন, অষ্টাদশ. 
বিদ্যার মধ্যবস্তী! জুবিস্তৃত বেদকে বিস্তক্ত করিয়া 
তাহাতে সহ শাখ। বিস্তার করেন, পরে বেদ. 
রাশি নানাশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অল্পবুদধি 
মানব্দণের পক্ষে কর্তব্যাকর্তব্া ক্যর্ধা বিষয়ে 
তাহা সহসা যোধগম্য হুওয়! হুকঠিন হইয়! 

। সেই হেতু কর্মকাণ্ডের শৈধিল্য ও 
বেদাধ্যয়নেরও বিপ্লব ঘটিল দেখিয়া পরম- 
তপোজ্ঞানদম্পন্ন আপনি বন্মকাণ্ডের মীমাংসা 
বারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন । ১১.১২। 

আপনার মীমাংনায় কোন কোন ব্দোংশ 
মন্ত্রাত্বক ও কোন কোন বেদভাগ বর্ধ-প্রবর্তক, 
জ্মধ্যে আধার কোন কোঁদ কর্ম প্রবর্তক; 
বেদাংশ স্ততি-নিন্দা-বিহীন এবং কোন কোন্ 
অংশ ত্যোস্ত্রশস্ত্রাদিতে স্তাবকরপে অবস্থিত 
আছে, এ সকল গ্রন্থ বেদের সহাকদ্বরপ। 
কর্মসাধন হেতু এ সবল গ্রন্থকেও আপনি 
বেদের মধো করিয়াছেম। এইন্ষপ 
মন্্াত্বুক বেদ নির্বাচনপুর্ধক যে গকল অঙ্জা' 
ত্বক শাস্ত্র নির্বাচিত হইয়াছে, তততৎশাক্োক্ধি 
মঞজধাত্রের উপাগনই সর্দি বলিয়া 
উ্ত হইয়াছে । ১৪.-.১৬ 
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গুত্যর্থবাদমুল! হি গতর! হি তবরপত্ডঃ। 
বেদগ্রবৃতিহার়েশ তত্তদিপ্রনাধকাঃ ॥ ১৭ 

। বিধ্যনুবাদমূগ! যে অগ্নিষ্টোমেন চোদ্ধিতাঃ। 
পুজাবিধাপহারার্ষি-সাধনাদিযু দেশকাঃ ॥ ১৮ 
এবং মহাবেদরাশিং বিভজ্য তু হুবুদ্ধিন|। 
কন্ধমা্ধ শুভাচারং ব্যবস্থাপ্য লমুজ্বলমূ। 
ম্যায় রক্ষিত! লোকে বেদাঢার প্রবর্তর্থাৎ ॥ ১৯ 

; তত্র দিষ্ধার্থবাদাধো বেবাস্তাখ্যা শ্রুতিষ্য যা।২ 
নাধ্য বিদ্যাপংরূঢং দৃঢ়মূলং সদাতনমৃ। 

দেহেল্িয়াদিবিধক্বং ভ্রমোচ্ছেদনদাধনমূ ॥ ২১ 
শ্রত্বা মত্যা নিদীধ্যান্ত শ্বরূপমাতুনস্তধা। 
যৎসাক্ষাৎকরণৎ প্রোক্তং তুয়। মুক্তিষ্বরূপকমৃ।২২ 
তদনেকজন্মসাধ্যং হুল্লভং জন্মিনাং সদ! । 
শুকো| বা বামদেবো ব৷ মুক্ত ইত্যস্তি সংশয়ঃ 1২৩ 

স্ত্যাত়ক বেদসকল স্বরূপতঃ স্তুতি ও 

অর্থবাদমূলক, তাহারা বেদপ্রবৃত্তিমার্গ তারাই 
তশুদিষ্ট ফলের সাধক হইয়া থাকে। ১৭ 

এবং অগ্িষ্টোমপ্রকরণোক্ত বিধানুবাদ- 
মূলক যে সকল বেধ, তাহ! দ্বার! পুঙ্গাবিধি ও 
উপহারাদি দাধনে উপদেশ পাওয়া যায়। ১৮ 

আপনি অতি ঘুবুদ্ধি বলিয়াই এইবূপে 
প্রভৃত বেদারাশিকে বিভাগপুর্ববক যাহার আচ- 
রণে জীবগণের শুভ হয়, এরূপ কর্দরমার্গকে 
সমুজ্্বলরপে ব্যবস্থাপিত করিয়া! মানব্দিগকে 
বেদাচারে প্রবৃতি দান হেতু জগতে বেদমর্্যাদা 
রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনি যে মীমাধসা- 
শানে ধাহাতে সংসারভরধ বিদূরিত হয়, 
ভনিগিত্ত লিদ্ধার্থ ও বাদার্থ বেদান্তরূপ দেব 
এবং অনাধি অবিদ্যাজলিত দৃঢ়মূল, চির 
প্রচলিত দেহেল্রিরাদি বিষয় শ্রবণপুর্ধ্মক বুদ্ধি 
দ্বারা আত্মত্বয়প অবগত হইয়া যেরূপে মুক্তি- 
স্বরূপ আব্মসাক্ষাৎকার করিতে হয় বলিয়া, 
ছেন, তাহ! ত বহুঞন-সাধ্য ) হুতরাং জীব" 
গণের পক্ষে সর্ধন্া তাহা! অতি হচুর্লভ; 

এমন কি গুকদেব ব বামদেবও অম্পূর্ণ 
/মুক্ত হইয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সংশয় 
হয়। ১৯২৩ 

২৬১ 

ভদেতমুভিনং ক্ষেতরং মরপাদ্ধনযোদিতম্। 
অর্থবান্বুর়পৎ বেত্যেতন্মে সংশয়ো মহান ॥ ২৪ 
বহবে৷ হুর্থ বান! হি ভূত্যুপাসনধাদক1ঃ। 
সাক্ষাৎকারৎ বিনামুক্ির্নাসীত্যেশ্মতং শ্রুতি'।২৫ 
ধর্মশান্্রেষপি মুমে নিশ্চিতং ভারগাদিযু। 
তৎকথং মরণ'ল্লভাং ক্ষেত্রেহস্মিন্ পুরুযোভমে২৬ 

জৈমিনিরুবাচ। 
গতাগতপ্রদৎ কর্থ সাঙ্গ শ্রুত)| নিবেদিতমূ। 
তম্তৎস্বর্ূপং জানামি এতৎ কেত্রবহি্ৃতমূ ॥ ২৭ 
বথ। সুগোপিতং ব্রহ্ধ তথেদৎ ক্ষেতরমুক্তমমূ । 
ক্েত্রং বিষ্েস্ত জানীহি যথাবিমু্তঘৈব তৎ ॥ 
দে ব্রন্ষাণী বেদিভব্যে শব্বব্রক্ম পরঞ্চ যৎ। 
তত্র বচ্ছববরূপং হি তু নানার্থসংযুতম ॥২১ 
বন্মাদ জজ গদিদৎ সম্ভুভৎ সচরাচরমূ। 
পোহর্থে দারুম্বরূপেণ ক্ষেত্রে জীব ইব স্থিত।৩, 

এজন, আপনি যে মরণমাত্রেই এ পুরুষো. 
সুমক্ষেত্রকে মুক্তিপ্রদ বলিলেন, আপনার উক্ত 
বাক্য কি অর্থধাদন্বরূপ, নাকি? আমার ত 
এই বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; 
কারণ, ভগবানের ভূতাপামনবাদ্ক বহুল অর্থ- 
বাদাই ত উক্ত আছে। ফল কথ, আত্মনাঙ্ষাৎ 
বাতীত কিছুতেই মুক্তি নাই, ইহাই ত বেদের 
মৃত এবং ভাগবতাদি ধর্মীশান্ত্রেত ইহাই 
স্থিরীকৃত হইয়াছে; অতএব হে মুনে! 
পুরুযোত্তমক্ষেত্রে কিরূপ মরণমাত্রে মুজিলাভ 
হইতে পারে ? ২৪--৮২৬ 

জৈমিনি বলিলেন, বস! তুমি সমুদয় 
বেদোক্ত সাঙ্গ কর্দমকে পুঝঃপুন! সংসাযে 
যাতায়াতের কারণ এবং সেই পরব্রঙ্থাকেও 
উক্তক্ষেত্র হইতে বিভিষ্ন জান বলিয়াই এই- 
রূপ বলিতেন্ছ। ২৭ 

কিন্তু বস! ব্রন্মের জ্ঞায় এই অনুতম 
বিযুক্ষেত্রকেও নুগোগিত এবং সাক্ষাৎ বিশু 
স্বরূপ জানিবে। ব্রনের বিবিধ মুতি, শব 
ও পরব্রহ্ধ ; জন্মধ্ে শবরপ বে ব্রহ্ম, তাহা 
নানার্থনংযুক্ত এবং যে নানার্থনয় বদ্ধ হইতেই 
লচরাচর এই. জগৎ সড়ৃত,এযাছে, গেই 



০১০২ 

ভাষন কেত্রে বতাগ্থানাং ধলোকয পাপকণুকম্। 
'নি্ু্ যোগিবদূযাতি ভত্ত। দেহ হরে; পম ॥ 
'নৈতদৃগ্ুগফলং বিপ্র সাক্ষাৎকার চোদিতমূ। 
চাগালবেখানি মৃতঃ শ্ব! বিড্ডুক মুক্তিমেতি বং 
নাল্সভাগান্ত পুংনো হি মরণৎ তত্র জায়তে। 
ব্হজন্মসহতরেষু মুক্ত্যর্থং যততে তু যঃ॥ ৩৩ 
সক্ষীগাশেষপাপৌঘত্তত্র যাঁতি ন সংশয়ঃ। 
স তত্র খ্রিয়মাণেহপি সংযতাত্মা! বিবেকবান্ ॥৩৪ 
বিচ্জায় কেত্রমাহাক্মযৎ ভক্তিৎ কৃত! জনার্দনে। 

যঃ প্রাণাংস্তাজতে তম্ত আত্মজ্ঞানং প্রকাশতে/৩৫ 

দীনার্ভিহরণঃ শ্রীশে। ভিয়মাণস্ত তত্র বৈ। 
কর্ণমূলে ব্রহ্মবিদ্যাং কথয়েনাত্র সংশরঃ ॥৩৬ 

নানার্থময় ব্রন্গাই ভ্বাকুরূপে উক্তক্ষেত্রে, দেহে 
জীবাত্মার স্তায় অবস্থিতি করিতেছেন। যতাত্ব। 
মানবগণ তাহাকে বিলোকনপুর্বক অখিল পাপ- 
ফকুক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন কি, 
যেকোন মানবই তদার্শনে পাপর।শি পরিহার- 
পুর্র্বক তথায় দেহত্যাগাস্তে যেগীর স্যার বিষ 
পদ প্রাপ্ত হয়। ২৮৮৩১ । 

হেবিপ্র! পুরুযোত্তম-দর্শনের ইহ! গু৭- 
ফল নহে। কারণ তথায় চগ্ডালগৃহে বিষ্ট'- 
ভোজী কুকুরও মৃত হইলে মুক্তিলাভ করিয়৷ 
থাকে, এন অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তির কাচ 
পুরুযোত্তমক্ষেে মৃত্যু হয় না। যে ব্যক্তি 
মুক্তিলাভার্থ বছ সহত্র সহত্র জম্ম চেষ্ট। করে, 
মেই ব্যক্তিই অগ্রে নিধিলপাপপুঞ্জ হইতে 
মুক্ত হুইয়৷ পরে তথায় গমন করে,সন্দেহ নাই; 
এবং তে সংধতাত্বা বিবেকবান্ মানবই তথায় 
মৃত্যুলা করিতে পারে । ৩২--"৩৪ 

বস! যে ব্যক্তি, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের 
মাহাত্ঝ্য বিজ্ঞাত হইয়! জনার্দনে ভক্তি করত 
তথায় প্রাগতআাগ করে, মৃত্যুকালে তাহার 
আত্মজান প্রকাশ পাইগজা ধাকে। ৩৫ 
তথায় দীদগণের . আর্তিবিনাশন হবয়ৎ 

.েমলাকান্ত হন, ভিয়মাণ জীবগণের কর্ণমূলে 
; স্বংই বে ভ্রদ্মাধিদ্যা কীর্তন করিয়। থাকেন, 
ছাহায়ে জায় সন্দেহ লাই এবং সেই আঙ্গাবিদ্যা 

উৎ্ক লখগুম। 

তয়! বিনাশিমে হোহসো সাক্ষাৎ না 
যত্র গত্ব! ন পততি জননীঠরে পু: ৩ 
তত্র প্রবিষ্টো বিপ্রার্ধ্য জপে জলদিযো কি | 
সাক্ষাতরন্ধযরূপেণ ভাতে সচরাচরে ॥ ৩৮ 

নাুজ্ঞানৎ বিনা মুক্তিরেতগ্গেব হুমিশ্চিতয। 
বিস্বাশ্চ তত্র বহবে। জ্ঞাতৃজ্ঞেম়গতা ছিজাঃ ॥ ৩১ 
অভ্যন্তাভ্যন্ত বহতির্দন্মভিজিভমানদৈ। 
বেদবিতিরমহাদূঃখৎ প্রাপ্যতে তছুপাসনে ॥ ৪০ 
অব্যক্তোপাসনৎ বিপ্র হুর্লভৎ দেছিনাৎ সদা । 
শ্রত্! বিরমতে কশ্চিদারভ্যাপি গুরোর্মুধাৎ 1৪৯ 
গুরুজশ্রাষণে যত! ন যেষাং বিপ্র জার়তে। 
ন তেষাৎ জ্ঞানসম্পর্ভিরায়তে চ কর্দাচন ॥ ৪২ 
অষ্টাঙ্গযোগসম্পন! মদমত্তগজান্য যে। 
আত্মুবন্ঠাং প্রকুর্বস্তি তে হি তহ্রাধিকারিণঃ1৪৩ 

হেতুই মুমুধু'ব্যক্তির মোহাবরণ বিদূরিত হওয়ায় 
সে সাক্ষাৎ সেই ভগবানৃকে অবলোকন করে। 
বিপ্রবর ! যে স্থানে একবার গমন করিলে পুন- 
রায় আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না 
মুমুষু্জীবগণ, মহাজলে জলকণার সভার সেই 
স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া! এই সচরাচর বিশ্বমগ্ডুলে 
সাক্ষাৎ ব্র্গারূপে বিরাজ করিতে থাকে। 

বন্ততঃ আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তি নাই, 
ইহাই সুনিশ্চিত, কিন্ত দ্িজগণ ! উক্ত আত্ম- 
জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞাতৃজ্জের ব্ষিয়ক বহুল বিদ্ব 
আছে, জানিবে। ৩৬--৩৯ 

ব্দেবিদ্ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞান লাভার্থ বু. 
জন্ম সত্যতচিত্তে বারংবার অভ্যানযেগ করত 
মহৎ হুঃখ প্রাপ্ত হন। ফলে, হে বিপ্র! দেহি. 
গণের পক্ষে অব্যক্তোপাসন সর্বদাই অতীব 
হুর্ঘট। কেহ গুরুমুখে তদ্ধিষয় শ্রবণ করিয়া 
বিরত হয় ও কেহ বা আরন্ধ করিয়া নিবৃত্ত 
হইয়া থাকে। বিপ্র! ফলবখা, গুরুশুশরবায় 
বাহাদিগের বিশেষ যত না! জন্মে, কাচ 
ভাহাদিগের জ্ঞাম-সম্পধ হয় না। ৪০---৪২. 

ম্ত-মাতকপ্রায় মনকে বাহারা অঙ্টাগ 
যোগমাধদে আত্মবশ করিতে পারে, স্তাহারাই 
ভামলাতে অধিকার হই! থাকে । ৪৩. 



লগুচত্বারিংপৌৎধ্যায়ঃ 

এবং বহাতিথে জনগততীতে নিশ্চলং অঃ । 
আত্মাকারৎ বৃতিনেত্য ভাষতে নিশ্ুলৎ হু! | 
ত্দামোক্ষাধিকারো ছি নান্তধ। বিপ্র জাতে 19৪ 

মোক্ত্বরূপং-ক্ষ্যামি শৃগু বিপ্র বিধানতঃ। 
মুনয়োহপাত্র মুহত্তি জন্তু বক্ষ্যামি নিশ্চয়াৎ 1৪৫ 
ইতি উৎকলখণ্ডে ফ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ 

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

দৈমিনিরুষাচ। 

শুন্ধযোধন্বকূপে। হি আত্মা সর্ধ্বন্ত দেহিনঃ। 
কৃটস্থো লিশ্চলে। বিপ্র সাক্্ানন্দৈকভাবনঃ ॥ ১ 
আদ্যন্তরহিতো নিত্যঃ সর্বোপরব্বর্জিতঃ | 
বিভুঃ সর্ধ্বগ্; হুল্ক আকাশ ইব নিক্রিয়ঃ| ২ 
যড়ুর্মিরহিতঃ সাক্ষাৎ পঞ্চক্রেশবিবর্ভ্দিভঃ | 

ট্ররূপ যেগমাধন দ্বারা বহু জন্ম অতীত 
হইলেও যখন নিশ্চল মন আত্মকার বৃত্তিলাভে 
নির্ঘবল হয়, হে বিপ্র! তধনই তাহার মোক্ষা- 
ধিকার জদ্দি রা থাকে জানিবে, নতুব 1 অন্ত কোন 
প্রকারেই হয় না। ৪৪ 

হেবিপ্র উদ্দালক! এক্ষণে মোক্ষ-শ্বরূপ 
ধলিতেছি, যথাবিধানে শ্রধণ কর। বদ! 
যাহাতে মুনিগণও ভ্রান্ত হন, আমি নিশ্স্ত- 
রূপে তদ্বিষয়ই বলিব। ৪৫ 

বটচতথারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

জৈমিনি বলিলেন, বৎস | সমুদয় দেহি- 
গণের আত্মাই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাজ্রানন্দমর, 
হে বিপ্র! আত্মা কুটস্থ, ও নিশ্চল, তাহার 
আদি ও অন্ত দাই। তিনি নিত্য ও সর্ব, 
পয়হর্তছিত, নেই জর্ধগত নুল্ম বিভু 
আকাশবৎ নিক্ক্রিঃ। ১। ২ 

দাত্ধরপ, মহাসাগরে শোক, যো, জরা, 
ব্যাধি এখং জু! ও তৃষণরূপ হড়ুধিধ 
কখনই: হিঙ্গোলিড . হয় লা, তিনি, সত্ভই ]. 
আধি প্রস্তুতি পঞ্চ ক্রেশিহীন। যে সময়ে 

২৬৩ 

অনাদ্যবিদ্যাস, ছাড-যাসনাপ্ুতেন বৈ. ৩. 
অহঙ্কারসমূখেন চিতেনালিজিতে যদ)... 
তটীভ্রসতিত্তদাকারৎ গৃহীত্বা সংসরেদয়মূ ॥ ৪ 
সত্বেন রজস। চৈব তমসা প্রাকৃতেন বৈ। 
ত্রিবিধেন গুণৈনৈষ দৃঢবনধস্তপ্বাবশঃ ॥ ৫. 
গন্বন্বনগরাকারং পশ্ঠন্ প্রাকৃতবিস্তরমূ ॥ 
পাঞ্চভৌতিকপিগ্ডেযু ৮৯৮৯৮ ৬ 
আত্মীয়মধিকারোহুপি বিকারীব বিচেই্ইতে। 
হুখার্ণবে নিমগ্নে হলো বাধ্যমানো ব উত্দিভিএ৭ 
ভৃতাবিষ্টমান। বন্ধভুতচেষ্টাৎ বিচেষ্টতে। 
তথায়মাত্ম। সম্তযজ্য সচ্চদানদ্দরূপতাম্। 
চেইতে মনসোবৃভীব হুধ! জ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৮ 
তন্ত মোক্ষে! বিধাতব্যে। যেন হৃস্থোহপি ছধায়তে 
অকাধ্যশ্রবণ প্রাপ্যো নিত্যমুক্তঃ ব্বভাবতঃ ॥ ৯ 

তিনি "'শনাদি অবিদ্যাজাত বাসনাজালে 
জড়িত, অহস্কারসভভূত চিত্তবৃত্তি সহিত মিলিত 
হন, তইনই তিনি, ভ্রাপ্ত আত্মহারা! হইয়া 
যেকোন শরীর ্রহণপুর্ব্ক সংসার-মার্গে 
ভ্রমণ করিতে থাকেন ' ৩। ৪ 

তৎকালে আত্মা প্রকৃতিসভূত অন্ধ, রজঃ 
তমঃ এই ত্রিবিধগ্চণে বন্ধ হইয়া অবশ হইয়া 
পড়েন, তাহার আর স্বাধীনতা থাকে না। 
প্রকৃতপক্ষে অধিকারী হইলেও তখন তিনি 
গন্বর্ববগরোপম মায়াময় অলীক প্রাকৃতিক 
জগত্প্রপঞ্চ দর্শন করত পঞ্চবিংশতি ৩ত্তময় 
পার্চভৌতিক দেহপিগুমধ্যে বিকারীর ভ্ভায 
হইয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। " তিনি 
এইরূপে কামক্রোধাদিতে পীড়িত হইপ্লাই 
হুখাণবে নিমগ্ন হন। ৫--৭ 

ভূতাবিষ্টচিত্ত মান্ব যেমন তুতানুরূপ কার্য 
করিতে থাকে, তদ্দ্রপ আত্মাও জ্ঞানমোহিত 
হওয়ায় স্বীয় সচ্চিদানন্দরপত। পরিত্যাগ. 
পুরব্ঘক বধ! মনোবুতি অনুসারে কার 'করিতে 
চেষ্টাপায়। ৮ - 

এজন্ত যাহাতে আত্মা সুস্থ হইতে পারদ, 
মো বিধান, করা. 



বাদ] ডু রঃ 

২৬৪ উত্কলখগ্ষ্। 

অন্িমো! হিগ্রহে। হেষ ক্র বে। ল তাওজদনুম্ 
ভরান্ত্যাবৃতে বিনাশে! হি স্বাকারেছবস্থিভির্ভবেৎ ॥। মুক্তিমুদ্িন্ঠ বত কর্ম ন তৎকর্দ সমীরিতমূ ৪ ১৭ 
ভান্তেঃ ংজায়তে হৃষ্ষে। দিরুপাধ্যে। হি পশ্ঠজি| শ্রাবণাদি বধ! কর্ম মু্তয়ে মূললাধন্মূ। 
নভছালং নে! নীলমিতি সর্বধিাবাতে ॥ ১১ 
নিশ্দখলে দিগু ণে সাস্রানন্দবোধখরূপিণি। 
পরমাত্মনি জানেত ত্রান্তিরাহিদ্যিকীদৃশী ॥ ১২ 
স্বপ্রত্যক্ষেহপি ভরান্তিঃ স্তাৎ স্ব কণ্ঠান্ভরণোপমা। 
তন্মান্মোক্ষঃ কৃতঃ কম্মাৎ কম্ধণ। বিপ্র জায়তে।১৩ 
জ্ানেনাবকৃতে রূপে প্রাপ্যতে তদ্ধি হুলভিু। 
তত্র ক্ষেত্রে হরেঃ ক্ষেত্রে ঈশ্বরাচুগ্রহেণ বৈ। 
জ্ঞানোদয়দ্ত হুলভঃ প্রাণিন ধ সং্যমেন বৈ।১ 
প্রসারে সর্বহূখানাৎ যন্ত নাশোহুভিজারতে। 

সদা প্রগয়ঃ ক্ষেত্রেহম্মিন্ ভিয়মাণন্ত স প্রভু ১৬ 

কেবল কাধ্য আবণে কেহই সেই স্বভাবতঃ 
নিত্যমুক্ত আত্মততৰ প্রাপ্ত হইতে পাসে না । ৯ ৫ 

ভ্রান্তিময় আবরণে আবুত শ্বাকারে অব- 

স্থানই দেই দ্বভাবত্তঃ আবরণবিহীন নির্মল 
আকাশোপম আত্মার বিনাশম্বরূপ জানিবে। ১০ 

নভন্তল দর্শনে সকলেরই যেমন নভো- 
মণ্ডল নীলবর্ণ প্রভীত হয়, তদ্রপ সেই নিরু" 
পাধি আত্মাও ভাস্তিবেশে হুক্ম জীবরূপ হইয়া 
থাকেন। ২১ 

পরমাত্ম। ম্বভাবতঃ নিবিড় চিদানন্দময়, 
নির্শল ও নির্ডণ হইলেও তাহার অবিদ্যাবশেই 
ঈতৃপ ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে । ১২ 

সাধারণ মানবগণের যেখন স্বীয় কঠাভন্রণে 
সর্পভ্রাতিপ্রন্মে, সেইরপ স্বীয় প্রত্যক্ষ বিয়েও 
আত্মার ভ্রান্তি হইর! থাকে; অতএব হে 
বিপ্র! জ্ঞান ভিন্ন কোন কর্ম দ্বারা কি কোন 
ক্লে সেট আত্মার মুক্তিসাধন করা বায়? 
গান দ্বারা আত্মতত্ব অনুমন্ধাল করিলেই তবে 
সেই হুর্লঙ তত্ব ল্ধ হইয়া! থাকে। ১৩1১৪ 
বস উক্ত হহিঙ্গেজে পুরুযোস্তমকেত্রে 

মৃদু হইলে ঈশবরাস্প্রহে দেই জ্ঞানোহয় 
জানিগহণর পক্ষেও ছাল হুয় । ১৫ 

জাদোধদেরর বন্দির বাহার গুতা ঘটে, 
জ্লিনি্ক জটগকাহার সর্কাযুঃণের গতি হয়। 

তথাত্র মরণং পুংসাং লাক্ষাৎ কৈবল্যমাধনযৃ১৮ 
যথাপর্ধধতনংরাঢ়পাষাণত্ত দৃঢাশ্রযূ। 
ঝটিত্যাকষ্যতে লৌহমস্কাস্তমন্ির্ধখ! ॥ ৯৯ 
অত্র প্রাণপরিত্যাগঃ সর্ধকম্ধাণি দেহিনামু। 
অনেকজন্মজাতানি নির্যাজানি করোতি বৈ।২* 
শুভাগুভফলাসঙ্গাদাত্মন্যরপতানিয়াৎ। 
তেনৈব বন্ধে! ভ্রমতি শৃঙ্খলা বদ্ধকাকবৎ ॥ ২১ 
বহিত্র কাকে। হি বথা ভ্রমন্ধাকাশমণ্ডলে। 
অনবাপ্যান্তধিষ্ট্যং বৈ স্বধিষ্ট্ে নিশ্চল! বসেৎ॥ 
তথায়মাক্ব! সর্বত্র বাগনাবশতো! ভ্রমন । 
পকবিংশাত্মকে পিণ্ডে গুপৈর্বদ্ধঃ সদ! ভবেখ২৩ 

উক্ত ক্ষেত্রে যুগ জীবগণের প্রতি সেই প্রত 
জগম্নাথদেব সততই প্রসম্ন থাকেন। ১৬ 

ফলে ভগবানের সেই দ্বারুময় মুর্তি জীব- 
গণের অস্তকালের উপকারার্থই বিরাজমান 
আছে ; অতএব যে ব্যক্তি, মুক্তি-উদেশে তথায় 
প্রাণক্যাগ না করে, তাহার যাবতীয় কাধ্যই 
প্রকৃত কাধ্য মধ্যে পরিগণিত নহে । ১৭ 

আত্মতত্ব শ্রবণার্দি যেমন মুক্তির মুলসাধন, 
তদ্রেপ তথার মৃত্যুও জীবগণের কৈবল্/লাভের 
মূলকারণ জানিও। ১৮ 

অয়স্কাস্ত মৃণি যেরূপ পর্বত প্র দৃঢবন্ধ 
পাষাণবৎ লৌহপিগুকেও ঝটিতি আকর্ষণ 
করে, ভদ্রপ তথায় প্রাণ পরিত্যাগ ও দেহি. 
গণকে অনেক জন্মজাতত সর্ব্বিধ র্দকেই 
নিজ করিয়া দ্বেয়। ২০ 

শুভাগত ফলাসঙ্গ বশতই আত্মা স্বভাব 
খঘরূপতা প্রাপ্ত হন এবং তত্বারা বন্ধ হইয়াই 
শৃঙ্খলাবন্ধ কাকের স্তার সংসারমার্গে ভ্রমণ 
করিয়া! থাকেন। ২১ 

ঝছির কাক (ঠীড়কাক ) যেমন আকাশ. 
হগুলে ভ্রমণ করত অন্রস্থান ন] পাইয়া, শ্বীয 
পূর্ধস্থানেই গরিশ্চলত্বাবে অবস্থিতি কার, তদ্ধেপ 
আত্মাও ছাসনাব্গে দ্বারে জাদণ কিনা পরে 



৪ 

অই্টচত্বারিৎপোহধ্যায়ঃ ॥ 

এতধক্ষেত্রনহিয়। বৈ ভগবৎকরুপাবশাৎ। 
প্রণত্যাগাৎ পরীক্ষীণসমন্তর্ঢ়বা ননঃ & ২৪ 
বিষুরপমধাপ্যাসৌ ঘাতি বিষ্েঃ পরং পদমূ। 
যত্র গন্ধ! পুনর্দেহ বন্ধমেষ ন বাগুয়াং ॥ ২৫ 
উদ্দালকাত্র তে শঙ্কা নার্থবাদকৃতাস্ক :ব। 
য আত্মা তগবতক্ষেত্রে দেহবদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥২ 
কথং স পুনরত্রৈব বেহযনধমুপ্ব্রজেৎ। 
আত্মপন্ন্যা দযোগ্গোহয়ং যোগিনামপি ছুল্ল ভঃ॥২৭ 
তবে এব সাধনে মুক্তেরাত্মবৃতিস্ত চেতদঃ। 
প্রাণত্যাগশ্চেহ তথা নান্থেত্যন্ধারয় ॥ ২৮ 
শিবোপদেশাৎ কাস্থাস্ত প্রাণঙ্যাগেহপি মোচক: 
তেন জ্ঞানেন হি পুমান্ ক্রমা্ভ্যাসযোগতঃ।২৯ 

পঞ্চবিংশতি-তত্বাত্বক দেহ-পিগুমধে)ই সর্বদা 
সত্বাদিগ্রণত্রয়ে বন্ধ থাকে। ২২২৩ 

উক্ত পুরুযোত্তম*ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ হইলে 
তগবানের করুণাবশতঃ ক্ষেত্রমাহাত্থ্য হেতু 
মানবের সমুদয় দৃঢ়তর বাসনাই সম্ক্ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়, এবং সে বিষুরূুপ লাভ করিয়া 
যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় আর দেহ-বন্ধন 
প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাদ্বশ বিষ্ণুর পরম পদ 
প্রাপ্ত হইয়' থাকে। ২৪।২৫ 

উদ্দালক! উহা অর্থবাদ বলিয়! তোমার 
যেন আশঙ্কা! ন হয়, বিক্চেন৷ করিয়া দেখ 
দেখি, যে আত্ম! সর্ধ্ব বিমোচন সাক্ষাৎ ভগবৎ- 

ক্ষেত্রে নেহবন্ধন পরিত্যাগ করে, কিরূপে সে 
পুনরায় আবার ইহলোকে দেহবন্ধন প্রাপ্ত 
হইবে? এই জন্তই, উক্তক্ষেত্রে উক্ত আত্ম- 
সন্ন্যা যোগ (দেহত্যাগরূপ যোগ) যেগি- 
গণেরও চুল্লভ। ২৬২৭ 

বস! নিশ্চিত জানিবে, চিত্তের আত্মা" 
কার বৃতি ও উত্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ এই উভয় 
মাত্রই মুক্তির সাধন, অন্ত কোন প্রকারেই 
মুক্তি হয় না।২৮ 

কাশীধামে মুমুু ব্যজির প্রতি ভগবান্ 
শব্বর শ্রক্ষজ্ঞান উপদেশ করেন বলিয়া তথায় 
প্রাণত্যাগণ মুক্তির সাধন সত, ব্তহঃ জীবগণ 
অভ্যানযোগ ধশত; সেই আনবলে আমে 

২৬৫ 

ক্গীণকর্ধ! বিমুচ্যেক্ক পুরৈতদ্বিমলং মতমু। 
অন্তহিতা ছি সা কালী গণেখরভয়াভৃৎ 7 ৩৬ 
ময় + কথিত, পুর্ব মহাক্েবে। বখাত্যজৎ ৷ 
কাশীরাগপ্রসঙ্গেন ভগবৎপরিভাবিজ্ঃ ॥ ৩১ 

ইতি উতৎ্কলখণ্ডে সগুচতবা যিংশোহধ্যায়ঃ 8 8৭8 

অষ্চত্বারিৎশোহধ্যায়ঃ| 

জৈমিনিরুবাচ। 

বিশেষস্তে প্রবক্ষ্যামি শৃখুউদ্দাল তত্বতঃ। 
অদ্যাপি কাণ্যাৎ দেবোহপি স্থিতবান্ বুষভধ্বজম 
যুগত্রয়ে তিষ্ঠতি সন তু ঘোরে কল যুগে। 
অধর্মমবহলে তম্মিন্ কলৌ সাস্তহিতাবৎ। 
অন্তান্তপি চ তীর্থানি যথাবন্ন ফলগ্তি চ॥ ২ 
চতুমুগেষু সর্বষু যথার্থফলদস্ত তৎ। 
অত্র পাপ প্রবেশে। হি কদাচিন্নোপজায়ুতে ॥ ৩ 

শুভাগুভ কশ্বের ক্ষয় হওয়ায় মুক্তিলাভ কর্সিতে 
পারে, পুর্বে এই পবিত্র মতই সকলের পরি. 
জ্ঞাত ছিল, কিন্তু বছদ্দিন পুর্যবেই গণেশভয়ে 
সে কাশীতীর্থ অন্তহিত হুইয়াছে। ২৯৩০ 

মুনিগণ |! কাশীরাজপ্রপঙ্গে ভগবানের 
নিকট পরাভূত হইয়া মহাপেব যেরূপে কাশীধাম 
পরিত্যাগ করেন, পুর্ষেই ত আমি আপন'* 
দিগকে তদ্ধিষয় বগিয়াছি। ৪০ 

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

'জৈমিমি বলিলেন, উদ্দালক | এই বিষয়ে 
তোমায় যথার্থরূপে বিশেষ বিবরণ বলি শুন; 
প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বুষভধ্বজ, অদ্যাশি কালী, 
ধামে অবস্থিত আছেন। সত্য ত্রেত! ছাপর 
এই যুগ্রয়েই তিনি তথায় অবস্থিত থাকেন, 
কেবল ঘোর কলিযুগেই থাকেদ না, এজন 
অধর্শ্মময় কলিযুগে কাদীও খ্বন্তহিতা হম গ্রবং 
অন্তান্ততীর্ঘদকলও ঘোর কলিতে বধোচিত 
ফলপ্রদ ছত্ধ গা; কিন্ত পুরুযোমঙ্গের টতুৎ 

ধুগেই যধোচিত কল দান কিক, কনা 



২৬৬ টিৎকলখণ্ডন্। 

-ধর্থঅষ্টা হি ভগবাংস্তত্র ভিডি সর্ধদ!। বিশ্বসন্তি মতে মুঢ়া যে সংসারপ্রবাঙকাঃ। 
অধিষ্যাদীনবৃভীনাং ছুখোদ্বোধান ঘত্ববানূ ॥ ৪8 | অনাদ্যধিগ্যাসংসারপ্রবৃতৌ। তচ্চ গোপিতম্ ॥ ৎ* 
ইদমেব পররং সেবাৎ চতুর্ধর্গৈকসাধনমূ। সাক্ষাৎকার আত্মনে। বঃ স প্রসিদ্ধ; ভ্রুতৌ সদ! 
বিশেধান্মেচকং সাক্ষাদনায়াসেন দ্লেহিনাম্ ॥ ৫ | তর্থৎ যতমালশ্চ যোগিলোহুপি সদাতে ॥ ১১ 
পাপিষ্টোহত্যন্ততুশ্চে্টশগালোবাস্্যজোহশুচি! | ববত্রীহাদিবত্তে ছে প্রধানে মুক্তিসাধিকে ॥ ১২ 
বিবান ব। ধার্মিকশ্রেক্টঃ সর্ব তত্র সম! ছিজ॥ | যোগাৎ প্রমুচ্যতে যোগী তস্তরায়াবশান্িজ। 
দেবা মরপনিচ্ছত্তি ঘত্র ক্ষেত্রে মুমুক্ষবঃ। চতুর্মধ্যে ত্যজন্ প্রাপানির্ষিত্বং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ 
আত্মদাক্ষাৎকৃতৌ মুক্তিস্তৎক্ষেত্রে মরণাদথ ॥ | আদ্যো মতস্তাবতারো হি প্রাম্ুখন্তত্র বর্ততে। 
বিধ্যর্থবাদাবেতে৷ হি নার্থবাদে। ন বা বিধিঃ॥& | শ্বেতাখ্যে। মাধব: প্রত্যক্ শ্বেভভূপপ্রদাদিতঃ1১৪ 
ন বিধেয়োৎপবর্গে! হি কালগ্রস্থা মৃতিভ্তথা। | বটসাগরয়োর্মধ্যৎ মুক্তি হারমকল্পম়। 
অল্লাপি শঙ্কা ম! ভৃত্তে ততক্ষেত্রে মরণং প্রতি ' | তত্র ত্জনসূন্ মর্ত্যো নির্বিস্বৎ মুক্তিমাগুয়াৎ॥ 

অত্র তে কথরিষ্যামি পুরাবৃত্তমচুতমমূ। 

তথায় কোন প্রকার পাপ প্রবেশ করিত 
পায়ে না ১.৩ 

বয়, ধর্ম! ভগধান্ বত্ববান্ হই: 
অবিদ্যাবশে কাতরন্দয় জীবগণের তত্ৃজ্ঞার 

সাধনার্থই সর্ধদা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, 
এজন্ত দ্বেহিগণের অনায়ামে বিশেষরূণ 
সাক্ষাৎ মুকিপ্রদ, চতুর্বর্গের তুপ্রশত্ত সাধ 
উক্ত পুক্ুযোত্তম-ক্ষেত্রই সকলের পর 
সেবনীয়। 91৫ 

হে ছ্বিজ! কি অতি ছুর্মতি পাপিষ্ট, ? 
অশুচি চণ্ডাল বা অস্ত্যজ, এবং কি বিদ্বান: 
পরম ধার্দ্িক, উক্ত সকলেই সমান অধিকার 
জানিবে। বস! দেবগণও মোক্ষাভিলাধী হই 

হয়। যাহার] সংসারে একাস্ত আসক্ত, সেহ 
মু্গণই উহা বিশ্বাস করে না, অনাদি অবিদ্যা. 
জনিত সংসার-প্রবৃত্তি থাকিলেই উক্তক্ষেত্ত 
গুপ্ত খকে। ৬৮১৩ 

উদ্দালক! উক্ত ক্ষেত্রে মরণ ভিন্ন মুক্তি- 
সাধন যে আত্মদাক্ষাৎকার, তাহা ত বেদে 
প্রসিতঘই আছে এবং যোগিগণও তজ্জন্ 
সতত যত্বধান্ থাকেন; ফলে উক্ত উভয়ই ঘৰ. 
ত্রীহিষৎ প্রধান মুক্তিসাধম, জামিবে। ১১1১২ 

কিন্তু, ছ্িজবর ! তন্মধ্যে পার্থক্য এই থে 
বন্দি কোনরূপ বিদ্ব ন! খ্ষটে; তবেই যোগবছে 
যোগী মুক্ত হইতে পারেন, আর চতুম্ধে 
(মহস্তাবতারাদদি চতুষ্টয়ের মধ্যে) প্রাণত্যা? 

উক্তক্ষেত্রে মৃত্যু বাদনা করেন, বন্ততঃ উদ্দ | করিতে পারিলে মানব নির্বিিদ্বে মোক্ষলাৎ 
ক্ষেত্রে 'মরণমাত্রেই আত্মসাক্ষাৎকার লা. | করিয়া থাকে । ১৩ 
যে, মকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা৷ বিধি উক্ত পুরুযোত্তম-ক্ষেত্রে অবভারের মধে 
অর্থবাদ উত্তগ্লাত্মক ; কেবল অর্থবাদ বাকেব | আদি মত্স্তাবতার-মুর্তি পুর্ধমুখ অবস্থিত এব৷ 
বিথি নহে। কারণ প্রভূত নিন্ধা ব। প্রশংস | শ্বেতরাজ কর্তৃক প্রসাদিত শ্বেতগাধধ পশ্চিঠে 
যুক্ত বিধিশেষই অর্থবান্গ, সুতরাং ইহা যখ। | অবস্থিত আছেন। আর, উক্ত েত্রে আক্রয়বা 
সেরূপ বিধিশেষ নহে, তখন অর্থবা্দ হই । ও সাগরের যে মধাস্থল তাহাই চতুশুধ্য বাঁলয় 
পারে না এবং অনৃষ্টলভ্য মোক বা কারে, ৷ প্রসিদ্ধ। মানব উক্ত চতুর্দধ্যে প্রাগত্যা' 
অধীন সৃষ্টুও বিধের হইতে পারে ন7 | করিলেই দির্ধিে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, এজর 
এগ রহ্যতই উহা বিধি ও অর্থবা উভ . | মহধিঞ্ণ উহাকে মুক্তিদ্বার বলিয়া লন 
স্বরুপ। বৎস! উত্তপুকুযোতম-ক্ষেতযে ম " ; করিয়াছেন। ১৪1১৫ 

০ থেক হিষক জেমার বেন জগুমাত্র সংশয় বম! পুরাকালে মুলিধর হৃর্ধাসা গগধা 

পপর... ভরত 



অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ 

 উতুদ্ুধ্ত পুরতে। হূর্বাসা বহযজিজ্ঞপৎ ॥ ১৬ 
, সহি দেবন্ত রুদ্রপ্ত অবভীর্ণো হংশতঃ পুরা। 
_ আশৈশবাদ্রক্ষচারী তত্ৃবিৎ তপসাং নিধিঃ ॥১৭ 
, যযৃচ্ছান্রমণে। মপ্যশ্চতুর্র্শজগত্খপি। 

কদাচিৎ পৃথিবাং ধাতো সত্যাচারদিদৃক্ষয়া ॥ ১৮ 
/ মধ্যদেশে ছদর্শাথ ব্রাহ্মণৌ মুনিসতম: 

একত্তয়ে স্তপোনিষ্ঠঃ সাধ্যায়।চারবান্ গৃহী ॥ ১৯ 
'অপরজ্ক নদাচারে! দ্বেদেবস্ত চক্রিণঃ। 
ভক্তিং চিকীযুশ্চেষ্টাহ্ ন তথান্তাহ বর্ততে | ২০ 
স তু কেনাপি বৌদ্ধেন নাস্তিকেন প্রলোভিত: | 
উদচ্ছাস্ত্বর্তী ধনবান্ বিষয়রেষনুষজ্জতে ॥ ২১ 
অথ তৌ জ্যোতিষাং বেজ! জগাম শ্বার্থলিপ্নয়। 
গরিপৃষ্টোহথ তাভ্যাৎ ঘ আয়ুষঃ শেষমাদরাৎ॥২ 

ব্রহ্মার নিকট যে বিষয়ে বিজ্ঞাপন করিয়া" 

ছিলেন, এতদ্বিষয়ে এক্ষণে তোমাকে সেই 

উৎকষ্টতম পুঝাবুত্ত বলি, শুন। ১৬ 
উক্ত মুনিবর রুদ্রদেবের অংশে অবতীর্ণ 

তিনি শৈশবাবধই ব্রহ্মচারী, তত্ববিৎ ও পরম 

তপথী ছিলেন। একদ। তিনি, ধরৃচ্ছাক্রমে 

চতুর্দাশ ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ 
মানবাচারদর্শন-বপনায় পৃথিবীতে উপস্থিত 
হন। ১৭। ১৮ 

অনস্তর সেই মুনিবর, মধ্যদেশে ব্রাহ্মাণ- 

ছয়কে দেখিতে পান। সেই. ছইজনের মধ্যে 
একপ্রন তপোনিষ্ট এবং দ্বাধ্যার ও সাচার- 

বান্ গৃহস্থ ছিলেন, আর অপর একজন গতত 
সঙগাচারপম্পন্ন থাকিয়া কেবল দেবদেব চক্র- 

পাণিকেই ভক্তি করিতেন, অন্ত কোন কার্ধেই 
প্রবৃত হইতেন না। ১৯-২৪ 

কালক্রমে মেই ধন্যান্ বিষুতক্ত দ্বিতীয় 

ব্যক্তি, কোন . বৌদ্ধমতাবলম্বী নাস্তিকের 

প্রলোভনে পড়িগ শান্তরবিরুদ্ধ কাধ্যে প্রবৃত্ত 
ও বিষযভোগে নিতাস্ত আগক্ত হন।২১ 

্ইরপে কিছৎকাল অতীত হইলে একজন 
জেমৃতিবিবৎ দ্বার্থলিপ্দায় সেই ব্রাছণঘয়ের 
নিকট আগমন করেন. পরে তাহার! উভ- 

কেট সেই ,গণ্বককে খআপনাদিগের আতর 

২৬৭ 

তয়োর্জগাদ গণকো বিচা্ট কুশলাদিভিঃ। 
পঞ্চতিংশদ্দিদান্তে বাং প্রাপত্যাগে ভবিষ্যত ॥ 
তক্কুত্ব। চিন্ত যাবিষ্টৌ কথমাবাং ভবিষ্যতি। 
মুক্তিক্ষেত্রেহস্তকেত্রে বা গৃহে বা যন্ত্র কুত্রচিং। 
সাংবৎসর বিচা্ধযেতৎ কথয়ন্ব বথাডধম্॥ ২৪ 
এবমুক্তঘ্ত তাভ্যাং স মুক্তিভাবং বিচিন্তনৃ। 
পূর্বন্ত প্রাহ নদ্যাৎ তে প্রাণ! যাল্সস্তি সংক্ষয়মূ॥ 
উত্তমাং গতিমসাদ্য দেবভুয়ং গমিষ্যলি। 
ইতরন্ত তু বিন্মেরঃ কৈব্গ্য প্রাপ্তিমুচিবান্ ॥ ২৬ 
তং বিগ্র বভাগ্যে সি নিধনে তে বৃহস্পতিঃ 
স্বোচ্চন্থে! বর্ততে তেন ব্রন্মনির্ববাণমেষ্যসি ॥ ২৭ 
পুরুষোস্তমাধ্যৎ ভে! বিপ্র ক্ষেত্র পরমপাব্নমূ। 
ত্র প্রবিষ্টমাত্রন্ত সর্ধবাধধীত্ষবিনাশনম্ ॥ ২৮ 

অবশিষ্টাংশের বিষয় জিজ্ঞানা করায় গণক 
উত্তমরূপ বিচার করিয়া বলেন, পঞ্ত্রিংশ- 
দিনাস্তে আপনাদদিগের উভগ্গেরই প্রাণত্যাগ 
হুইবে। ২২২৩ 

গ্পকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে উদ্নন্নেই 
চিন্তাকুল হইর়! ,পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
জ্যোতির্জ মহাশর ! কোন্ মুক্তিক্ষেত্রে বা অন্ত 
ক্ষেত্রে এবং গৃহে বা অপর কোন স্থানে কিরপে 
আগা্দিগের মরণ হইবে, তাহ। বিচারপুর্ব্বক 
যথার্থরূপে বলুন। ২৪ 

সেই গণক, উক্ত ব্রাহ্মণঘ়-কততুক এইরূপ 
জিজ্ঞাদিত হইয়া মুক্তিভাব বিচারপুরব্ষক 
পুর্ববোক্ত ব্রা্মণকে বলিলেন, নর্দীতে আপনর 
মৃত্যু হইবে এবং আপনি উ্তমগঠি প্রাপ্ত 
হইয়! দেবত্ব লাভ করিবেন। তৎপরে সহান্ত. 
বানে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুক্তিলাতের বিষয় ব্যক্ত 
করত কছিলেন, হে বিপ্র! আপনি পরম 
ভাগাবান্, আপনার নিধনগৃহ অষ্টম রাশিতে 
বৃহস্পতি আছেন এবং তিনি উচ্চস্থ, একস 
আপনি ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাঞ্চ হবেন। ২৫--২৭ 

হেবিপ্র| যেস্থানে প্রবিষ্ট হইবাধারই 
মানবগণের অধিল পাপরাশি ভিরোহিত হাইয়। 
থাকে, মেই পরমপাবন পুরারাযলামক যে 
ক্ষেত্র, তথায় আপনর মুছা 4 টু র্ 



২৬৮ 

জিৎ, করোতি গান দাযুরণো দয়ানিফি। ল লন 

মাগঞ্জ তম্মিন্ স কৈবল্যৎ সমপ্রষচ্ছতি ॥ ২৯ 
সেন স বিপ্রো ভাগ্যোবরবশাৎ পুনঃ। 

পুর্বূব শু্ধাত্ব| বিষু্ভকতিচিকীর্যরা ॥ ৩ 
জ পুজািতা সৎকা রৈবিদসঞ্জমুদারিতঃ | 
কেন মাগেণি বা তত্র কথং যাক্তত্যচিত্তয়ৎ ॥ ৩১ 
ইতি উৎকলথণ্ডে অই্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ & ৪৮। 

একোনপঞফাশোহধ্যায়ত। 

জৈথিনিরবাচ। 
ইং চিন্ত়মানস্ত তৎক্ষেত্রগমনং প্রতি । 
প্রাপ্তরান্ রু্রূপঃ স হূর্ধবাসাস্তপসাং নিধিঃ 
তং দৃষ্টা সহদোখায় ব্রাথণো হষ্টমানসঃ | 
পাদ্যাদিভিঃ লমভ্যচ্চ্য হখাসীনং সুবষ্টরে। 
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ 

ভগবানূ দারুময় মুক্তিতে তথায় বিরাজমান 
থাকিয়! নিরস্তর তৎক্ষেত্রে ভ্রিয়মাণ কৈবল্য 
দান করিতেছেন । গণককর্তৃক এইরূপ কথিত 

হইয়া সেই বিপ্রংর, স্বর. শুভ ভাগ্যোদয়- 
বশতঃ বিষ্ু ভক্তিবাগনায় পুদরায় পবিভ্রাত্মা 

লন। ২৮--৩০ 
অনস্তর, সানন্দচিত্তে যখোচিত সৎকার. 

দারা গ্রণককে সন্মামিত করিয়া বিদায় করিলেন 
এরং 'কিরূুপে কোন পথে সেই পুরুযোভমে 
গষন করিবেন, তথ্যই ।টস্তা করিতে থাকি. 
লেন। ৩১ 

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

১: জৈদিনি বলিলেন, বৎস | সেই হিজবর 
:-পুরযাভজমে গমনার্থ, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন 
জামুত লময়ে সেই কদ্াংশপ্রভূত তপোনিধি 
মুদিবর ছুর্বাদা তৎসমদিধানে, উপস্থিত হই- 

১২ মন্থর ₹ই বাঙ্গণ -হর্ববাদাকে দেখি! 
ক ১ [রা 

 ক্রাঙগগ উবাচ 
ভগবন্ ভাগ্যলল্পজেঃ পরিপাকাৎ সমাগজঃ। 
সলং মে ভতে। জাতঃ কতকত্যোহুম্মি নিশ্চিং 
তবাদৃশে! জনবিদ; সাক্ষাবম্রন্ঘরলিগঃ। 
নাল্সভাগ্যবতাং পুংলাং দৃশঃ হারতিথয়ো অবমূং 
যদাযপ্যহং কৃতার্থোহম্মি তবাগমনভাগ্যতঃ ৷ 
তথাপি বাস্থাম্যমৃতং তবদাজ্ঞাবচনং প্রতি ॥ ৫ 
ইত্যুক্তবস্তৎ দুর্ধ্বাসা মুনিরাহ হসম্িষ। 
বিপ্রবর্ধ ন ব! যোগিবার্্যৎ তং কিন্ন ভাষপে ॥: 
মাসাদৃর্ধৎ তৃমন্মাকমুপান্তঃ সম্তবিষ্যনি। 
উপস্থিতাপবর্স্বৎ বিন জত্যাদিসাধনৈঃ॥ ৭ 

পাদ্যাদিছ্বার৷ তাহার যথোচিত অর্চন! করিয়া, 
যুনিবর ন্বপ্র্মত্ত আসনে হুখোপবিষ্ হইলে 
বিনয়নভ্রভাবে তাহাকে এই কথা বলিলেন,-. 
ভগবন! মদীয় শুভাদৃষ্টের পরিণাম বশতই 
আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, 
এবং তজ্জন্য নিশ্চিত আমি আজ কৃতার্থ 
হইলাম। ২৩ 

সাক্ষাৎ ধশ্মন্বরূপ ভবাদশ জ্ঞানিগণ কথ্দাচ 
অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথের অতিথি 
হননা। ৪ 

মহাজন! যদ্যদি আমি ভবদীয় আগমন- 
জন্ঠ শুভাবৃষ্ট বশেই কৃতাথ্থ হইয়াছি, তথাপি 
আপনার আজ্ঞারপ অনৃতপানে উত্নুক 
হইতেছি। ৫ 

সেই ব্রাঙ্ষণ এইরূপ বলিতে থাকিলে 
মুনিবর ূ্ব্বাদ। ঈবৎ হান্ত সহকারে তীঁহাকে 
বলিলেন, হে বিপ্রবর! আমি প্রকৃতর্ূপে 
যোগিবর নই, আমাকে কিন্ত এরূপ বলি. 
ত্ছে? মাসান্ধে তুমিই আমাদিগের উপান্ত 
হইবে, ভ্রত্যা্ছি সাধন হ্যিয়েকেও তুমি ধি- 
লন্গে অপবর্গ লাভ ক রিবে। ৬৭ 

ক গাঠান্তর,-“দৃশোরতিধয়ে! এরবমূগইক্যেব 
ূ প্র এ 

এ 

রড চ নির এতে শক সি লং 



একোঁনপঞ্গাশো হুধ্যায়ঃ। 

এবমুজে বিজ? প্রাহ মনে তং সত্যবাগলি। 
ভবাহুপানাং রমন! ন শ্প্রেহপি মৃযাগ্রিয়া ॥ ৮ 
দাসে মরি পরীহাদঃ কিং বাহুগ্রহভাষগমূ। 
তত্বতো। ব্রহি ভগরন্বভয়ং মে হুনুগ্রহাত্ ॥ ৯ 
যথেচ্ছাচারহষ্টোহহৎ ন ফিবেকোহজকে। মনি । 
ন বাধনাদদৃ়, কর ত্যঙজতি মে যসঃ | ১০ 
ইন্জিদার্থেপভোগেচ্ছ। ফণং ন চ্যবতে মম। 
ইহামুত্র ফলাকা্ষ! গ্রাণযাতরাং বিন! বদ! ॥ ১১ 
নোৎপদ্যতে বিনা মুক্তাবধিকারাং বিচ্রববুধাঃ। 
মুনে দুঢ়মমত্বোহহৎ কথ প্রাপ্দ্যামি নির্ব্তিমৃ২২ 

আত্যনস্তিকহুঃখহানিঃ কথং মে বাত্মসংবিদঃ। 
অনুগ্রহাত্তগবতে বিনা মে স্তাঁৎ কথং বদ ॥ ১৩ 
বিপ্রবাক্যমিদং 'জত্ব। চূর্ববাদাঃ পুনরব্রবীৎ ॥১৪ 

চর্বানা এইকূপ কছিলে সেই ছিঞ্জবর 
কহিলেন, সুনে! আপনি সত্যবাদী, ভবাদৃশ 
জনগণের বরুমনায় হ্বপ্েও মিথ্যা প্রিপ্বাক্য 
উচ্চারিত হয় না, অতএব হে ভগবন্। এই 
দাসের প্রাতি আপনি কি পরহিাস করিতেছেন, 
ন! বার্থ ই অনুগ্রহবাক্য বলিতেছেন? আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া বধার্থরূপে বলুন, আমায় 
অভয় পান করুন। আমি বিবেকবিহীন 
যখেচ্ছাচারী.পাপী, আমায় মন দৃঢ়" 
তর বাসনায় বন্ধ,। এজন্য এক্ষণেও ত 

সংলার-বন্ধনগ্রদ কণ্ধ ত্যাগ করিতেছে ন! এবং 
ইঙ্জিয়ভোগ্য বিষয় উপভোগেচ্ছ।ও ক্ষণকালের 
জন্তও ভিরোহিত হইতেছে না। বুধগণ বলিয়া 
থাকেন, বংকালে মানব-হদয়ে জীবনধারপোপ, 
যোসী কোন প্রকার বন্তর বাসন। ভিন্ন ্রহিক 
ব| পারভ্রিক কোনরূপ ফলকামনাই উদ্ধিত না 
হয় তংকালেই মানবের মুক্তিলাভে অধিকার 
জন্মে; অতএব হে মুল! আমার যখন পাখিব 
বিষয়ে ডর মমত। গ্ুহিবান্ছে, তখন কিরূপে 
আছি চিরশান্তি প্রাণ্ড হইব ? ৮স১৯২ 
দিব | ছবানের অনুগ্রহ ব্যস্ঠীত কিরুপে 

ননািঘাদী আমার আত্যত্তিক হুখনির্ধি 
ছইবে, হল? ২৩. 
ইহাকার পরি থক) জব ধা 

২৬৯ 

ধদবোচঃ স্বরপং হি অন্ত তরো সৃষ! গ্রবমূ। 
তথা গররৃতিতে হেন তত্ে বঙ্্যামি তরু 1 ১৫ 
ুর্বাজন্মমি তং বিপ্র মহাভাগধতোহভরথ। 
তর্ঘবাত্াপ্রযজগেন হুহাতির্বন্ুতিঃ সহ ॥. ২৬ 
মাধে াসি গতন্তত্র কেত্রে-শ্রীপুরুষোভয়ে। 
তর তল্তাং বিষুধতিবো সাত সিজুঙ্গলে গুজো১ 
সংক্ষীণকন্গবস্ং হি উপোষা কৃজাগরঃ 
উপচারৈরর্গমাথং দারুূপং দমর্চযন্ ॥ ১৮ 
কুনদভ্রগৃভিঃ হুগন্ধাভিঃ পুজরিত্ব৷ জগদৃগুরুমূ। 
প্রভাতে চ পুন; ন্বাত্বা সমচ্চ্য অগতাৎ পতিম ১৯ 
তত্প্রীত্যে ছিজবধ্যেত্যঃ প্রতিপাদ্যাদনারদিকম। 
ততশ্চ বন্ধুতিঃ সার্ধাং পুজরারা! দ্বকং গৃহমৃ। 

কম্মণা তেন মুক্তেম্বং ভাজনং প্রত্যপদ্যথাঃ ॥২, 
ততক্ষেত্রমুখকলে দেশে দক্ষিদোদধিভীরগমূ। 

পুনরায় ভুর্ববামা বলিলেন, বিপ্রবর ! তুমি 
আপনার হম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা বধার্থই 
বটে, বদাচ তাহ! মিথ্য। নহে; কিন্ত থে জন্ত 
তোমার সেরূপ খটিবে, যধার্থরপে তির 
বলি শুন। ১৪1১৫ 

বিপু! পুর্বাজন্ে তুমি পরম বি 
ছিলে। তুমি একদা তীর্ঘধাতাপ্রস্ে হুন্ছদ্ 
ও বন্ধুণের সহিত মাঘমাসে সর্বজনপ্রসিদ্ধ 
পুরুষোস্তমক্ষেত্রে গমন কর। পরে তথায় 
বিু্রীতিকর একালী তিথিতে নিনুজবে 
অবগাহনপুর্ধক নিষ্পাপ হও) তৎপরে 
উপবাণী। থাকিয়া জাগরণ করত রাব্রিকালে 
মুগ্ধ কুন্দমাল্য প্রভৃতি (বধিধ 'উপচারে 
দ্ারুময় জগনাথদেংকে বথাবিধি পুজা 
করিয়া! পুনরায় প্রভাতকালে গ্রানাত্তে সেই 
জগদীশ্বরকে সমাকৃ অর্চনাপুর্ধক তাহার 
্ীতা্ে হিঅবরদিখকে আমন ও ভোথ্যাদি 
দান কর) অনস্তর বন্ধুগণের সহিত স্পুলয়ায় 
দিজ গৃছে আগমন বরিদ্াছিলে, সেই পুল 
কারের জ্তই তুমি মুক্তি, লাভের সার 
হইয়াছে । ১৬--২৯  : 



২৭০ 

হুগোপ্যৎ অাণঃ শস্কোচ গু প্যংন্যলগ ভাগ্যকে; ॥ 
হত কর্পরিপাকেন স্বমাঁপ ঈমৃদীং তমুমু। 
ক্ষাণপাপোছসি ভগবদরশনাতং তদ। দ্বিজ ॥ ২২ 
নি্তমান; প্বগৃহৎ লজনোহেণ দূহিতঃ। 
গত্াননং প্রত্যুহৎ ভুদ্ু। তত্কর্্পরিপাকতঃ। 
পাবসঙ্গুর্বা দঃ স্বেস্াচারো৷ ভবানভূৎ ॥ ২৩ 
সাহগ্রতং গৃহজৎ বন্জাতং দত্ব! কুটুন্বকে। 
তুর্ণধ প্রশ্নাহি ভগবৎপাঁদমূলং শুহুর্লভমূ ॥ ২৪ 

জৈমিনিরুবাচ। 
ইত্যক্ত্তেন মুনিন! স দ্বিভে। হুইমানসঃ। 
গৃহক্ষেত্রকুটুন্দেযু ত্যক্তমোহো৷ বিবেকবান্ ॥ ২৫ 
নিঃসমার ₹ চিন্তয়ন পুরুষোভমমূ। 
তেনৈব মুন্নি সার্ধং জগাম পুরুযোক্তমমূ ॥ ২৬ 

ব্যকিদিগের পক্ষে উহ! মতি হুষ্প্রাপ্য। এমন 
কি ভগবান্ ব্রহ্মা বা শক্করও উহার প্রকৃত তর 
অবগত নহেন। হেহিঞ্জ! তৎকালেই তুমি 
ভগবদ্দর্শনহেতু নিষ্পাপ হইয়া এবং যে 
কম্মুপরিপাক বশজঃ ঈঘৃশ দেহ লাভ করিয়াছ, 
দেই কর্মফলেই মুক্ত হইবে। ২৯২২ 

তুমি স্বগ্ৃহে প্রতিনিরৃত্ত হইয়া সঙ্গদোষে, 
দুষিত হইয়াছিলে, তুমি পুরুযোদ্তমে গমন. 

পুর্ধ্বক প্রতাহ ভগবানের অন-্প্রসাদ ভোজন 
করিয়াও স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! সঙ্গদোষে 
দৃষিত হইয়াছিলে বলিয়াই সেই কর্ম্বফষে 
পাষগুসংসর্গে তোমার বুদ্ধি ছষ্ট হওয়ায় তুমি 
শ্বেচ্ছাচারী হইয়াছ । ২৩ 

সম্প্রতি নিজ গৃহস্থিত সমস্ত বাদি কুটু্ব- 
দিগকে প্রধান করিয়। ত্রায় হুচুর্লভ ভগবত" 
পামূলে গম কর । ২৪ 

জৈমিনি বলিলেন, মুলিবয় হুর্ধাস) এইরূপ 
কছিলে সেই ব্রাক্মণের অস্তকরণ “অতি হা 
ছইল,তখ্র কাহার মলে বিবেকোদয় হওয়ায়, 
হান্ভূমি গৃহ-খ বনধুবানবের প্রাতি মমতা মোহ 
' পন্জিতাংগপুর্াক, মনে হলে ভগবান পুরুযো- 
ওমকে হিন্া করত, রায় গৃহ হুইতে নিহত 

: সাম কমিতে অত্রতয ব়ীলেদ। ২1২৭ 

উত্কলখণুষু। 

[ছলহযাত্তরে মাগে দৃরশুত্কে ভ্রজন্ যুজমূ। 
চিত্তশুদধিপরীক্ষার্থমস্তা ধনিগকোহত্তবৎ ॥ ২৭ 
পঞ্চামি কতিচিদৃগত্বা দ বিপ্রে। ধীনমানমঃ। 
ছূর্বাসসমনালোক্য কান্দিশীকোহতবতরা ॥ ২৮ 
অনহার়ে। গমিষামি কাহৎ শুস্পথা ব্রঙন্। 
কুত্র দেশে মুনিঃ স্থানং ত্যক্ত। মাৎ বা কথৎ গতঃ 
অনামন্ত্য ছি সাধূনাৎ নৈষ পদ্থাঃ প্রবর্ততে ॥ ২৯ 
পরিত্জ্য কুটুন্বং স্বং বেশ তত হুপরিচ্ছদমূ। 
অপ্রাপা মোচকং ক্ষেত্রং শুনে লীদামি হ! কথম্ 
দৈবজ্ঞঃ স তু ভিক্ষার্থা জীর্ণে৷ গণনকর্মধা ॥ ৩১ 
তাপসাশ্ছদ্মরপাহি বঞ্চযস্তো জনান্ ব্হুন্। 
রাক্ষস। নাশয়স্ত্যাশড মনুষ্যানপকারিণঃ ৪ ৩২ 

অনস্তভর ছুই দিবলের পর মুনিবর হূর্ববস। 
সেই ব্রাঙ্ষণের চিগুদ্ধি-পরীক্ষার্থ প্রান্তরমধ্যে 
গমন করিতে করিতে সহস! অন্তস্থীন করি" 
লেন। ২৭ 

এদিকে সেই বিপ্রবর কতিপয় পদ গমন 
করিগ্নাই হুর্র্যাসাকে দেখিতে না পাইয়া! অতি- 
শয় কাতর হইলেন এবং ভয়ে পলায়ন করিতে 
উদ্যত হইয়৷ ভাবিলেন, এক্ষণে আমি একাকী 
কোথায় যাই, মুনিবর বৃক্ষা্দিশূন্ত দরপথে গমন 
করিতে করিতে আমাকে কিছু না বলিয়৷ 
পরিত্যাগপুর্্বক কোথায় গমন করিলেন। 
সাধুদিগের ত এরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় লা। 
হায়! এক্ষণে আমি অঙহায় হইয়া 
কাস্তার-পথে গমন করত কোথায় যাইব! 
মুনিবরের বাদস্থানই ব! কোথায় ? তিনি আমায় 
কিছুমাত্র না বলিয়! পরিত্যাগপুর্বক কোথায় 
গেলেন! সাধুদিগের ঈদৃশ ব্যবহার ত কদ্াচ 
শ্রুত হয় না। ২৮। ২৯ 

হায়! আত্মীয় ব্বজন, গৃহ ও মনোহর 
পরিচ্ছদাদি পরিজ্যাগপুরর্বক মুক্তিক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত নাহইয়াই আমি আছ কি লা পুন্তপথে 
বিনষ্ট হইলাম জেই ভিক্ষার্থা দৈবজও ত 
গ্পণনাকাধ্য করিতে করিজে/বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
সহায় গণনাই বা কিরূপে মিথ্যা হইল? 

2 ৪ নিন ৩ 

ছা হটে, মানবগণের জা পারা ০ 
ক স রি দা র্ যী 5৮ শত নি 
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শখ 

একোনপঞাশোহধ্যায়ঃ 

অবিচাধ্যে ময়! দাং দৃষা দুষ্ট! হখপ্রদম। 

২৭১ 

তাং দৃষ্টা বিম্মধাবিষ্ট: সর্কস্ত্রীক়পহ।রিলীম। 
ইখমাচরিতৎ কর্ম শ্রেযঃ জন্মে কখৎ পুনঃ ॥ ৩৩| চিন্তরামাস নেদৃক্ থে দৃষ্টপূর্বণা হি হুল্দরী ৩৮ 

 গৈবেন বঞ্চিতং কিতবা করিষ্যাম্যাত্বনে! ছিতমব। | মহানগরমধ্যেহহং ভ্রমমাপো বহৃচ্ছন্লা। 
ত্রিশসুবৎ স্থিতে| মধ্যে প্রাস্তরে হুদ্য বিহ্বলঃ ॥ | অবরোধেহপি নৃপণেঃ কাস্ত। নেদুক হুশোভল!। 
স্বেচ্ছোপনীতা বিধয়! বর্তন্তে স্বগৃছে মম। একাপি লভ্যতে বেয়ং দেবলোকেহপি হুর্ণভা। 

তান্ পরিত্যজ্য ভীতোহহং কব ধান্তে ভীতচৌরবৎ] এবং শুন্ত টবীন্ষেশং ভূষ/স্তী মনোহর! । 
ইথং চিন্তাকুলঃ সোহথ ব্রজন্ শৃন্যপথি শ্বলন্। ৃষ্টাপি যা শুচং ঘোরা ঝটিত্যাকৃষ্যতে মম ॥ 
চয়াতুরাং স্পর্শহুষ্টাৎ বালাং কাঞিদপশ্তাত 1৩৬ | দাপি তৎ নিকটে দৃর্া কিকিৎ মুস্থাকৃতিস্তদা। 

.শাবগ্যান্ুধিযত্বৎ সা সীমাসৌন্দর্যাভূষণ। 
সর্বগাত্রানবদধ্যাঙগী মোহনা্ত্রং মনোভুবঃ॥ ৩৭ 

যাক্ষদগণ, এইরূপ ছগ্াতাপসমূর্তি পরিগ্রহ 
করিয়া বল জনগণকে বঞ্চনা! করত বিনষ্ট 
করিক়! থাকে । ৩.--৩২ 

হায়! আমি যখন সম্যক বিবেচনা ন। 
করিয়! কেবল হ্ৃখপ্রদদ বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া 

২ ঈদশ অন্তায় আচরণ করিয়াছি, তখন আর 

ছু 

আমার কিরূপে মঙ্গল হইবে? ৩৩ 
'দৈধই যখন আমায় বঞ্চমা করিয়াছেন, 

তখন কি প্রকারে আমি আপনার হিতদাধন 
করিব ? হায়! এক্ষণে আমি আত্মীয়জন. বিরহে 
বিহ্বল হইয়া আকাশমধ্যে ত্রিশস্ুর ম্যায় এই 
প্রাস্তরমধ্যে অবস্থান করিতেছি । ৩৪ 

হায়! আমার গৃহে শ্বীয় ইচ্ছানুসারে 
আহ্বত কত শত ভোগ্য বিষয় সকল রহিয়াছে, 

, আমি এক্ষণে তৎসমুদয় পরিত্যাগপুরর্বক সভয়- 
চিন্তে চৌরের স্তায় কোথায় যাইব, কিছুই স্থির 
করিতে পারতেছি ন!। ৩৫ 

সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিস্তাকুল হইয়! দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সেই কান্তার- 
মধ্যে গমন করত পাতিব্রঙা হেতু অন্ভের পক্ষে 
যাহার স্পর্শ দূষগীয় এবংবিধ কোন অল্লবযস্থা 
ভ্যাতুরা রমণীকে দর্শন করিলেন। ৩৬ 

দেখিলেই বোধ হয় যেন, সেই সর্বাল, 
হুম্ধরী, লাবগ্যরূপ-রত্বাকরের এক অপুর্ব রত্ব 
এবং 'হ্দনের সন্মোহন নামক অস্ত্রবিশেষ 
বন্ধত সেই ললন। সৌন্দধ্যের পরাকাষ্ঠায় 
বিভৃষিত।। ৩৭ 

স্থিতা ত্রপানুরাগাভ্যাৎ ভূষিত! খেরতাং গডা॥৪১ 
অধোবচ দ্িজোহনলগীড়িতোহস্থিরমালস: ॥৪২. 
কা তু শুভে কুতে বাস্মিন্ কাস্তারে সমুপস্থিত৷ 

অধিল সীমস্তিনীগণের সৌন্দ্ধাহারিণী 
সেই মহিলাকে নিরীক্ষণপুর্ধ্ক সমধিক 
বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগলেন, বোধ হয় কেহ কখন নুর. 
পুরে ঈ্ৃশ হুন্দরী সন্দর্শন করেন নাই। ৩৮ 

আমি ত মহানগরমধ্যে যথেচ্ছ কত্তই 
ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনই এরূপ রূপবডী 
দেধি নাই এবং কোন নৃপতিরই অস্তঃপুর- 
মধ্যে এতাদবশ শোভনাঙী কমলীয়কাস্তি 
একটি রমণীও দেখিতে পাওয়। ধায় না । বস্ততঃ 
এই ধে হুম্দরী দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ পরমা- 
হুন্দরী কামিনী, দেবলোকেও হূর্লত। এই 
মনোছারিণী রমণী উপস্থিত হুইয়। এই শুর্ঠময় 
ভটবী-প্রদেশকেও ভূষিত করিতেছে এবং 
আমার দৃষ্টিপথে উদ্দিত হুইয়াই মদীয় চিত 
আকর্ষণ করিতেছে ও স্ষেরতর সহ্বাসোৎ 

কাকে যেন উদ্দার্ট ত করিয়া তুলিতেছে। 
সেই ব্রাঙ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে 

সেই কামিনীও ্রাঙ্মণকে নিকটবর্তী দেখিয়া 
যেন কিকিৎ হুস্থাকৃতি এবং ঈীষৎ লজ্জা ও 
অনুরাগচিহে ভূষিত! হুইয়। শ্বেচ্ছা্রুমে 
ব্রাহ্থদসম্গিধানে ধণ্ডারমান হুইল। ৩৯---৪৯ 

অনন্তর সেই ছিঞ্বর কামশরে পীড়িত ও 

ব্যাকুলচিগ্ড হইয়। বলিলেন, অফ্ধি গুভে। 

তুমি কে? কিজন্তই ব। ত়াকুলহুদরে একা 
বিনী এই কাস্তারমধযে হ্ই্যাছ 



ই 

অসহায়া হর! দিব্যয়ণ! বিভাব্যসে ॥ ৪৩ 
ইভাতিব্ং তং দৃর্্বীধশচিতং জদাত্রবীৎ। 
কান্ত মামভখা ৯০০৯০ পুরী স্থিতা॥ ৪৪ 
ছুগ্াহ্টডিততাৎ স বৈ মাঁং শৈশবেহস্যজঃ। 
অধসং জঙ্গকম্তাহং মন্দিরে বিপ্রবাসিত'॥ ৪৫ 
বাং ধ্যা়স্তী দিবারাত্রৌ যৌবনং নিক্কলং গতম 
পিতৃগহৎ মে নিকটে শ্রুত্বা! তাঁৎ নির্গত গৃছাৎ 
একাকিনী ভয়োদৃবিগ্া তৃৎসন্গিধিযুপাগতা | 
অধ্যাপ্চক্রোশয় মাং জীবিতৎ রক্ষ মে প্রভে!॥ 
উদ্ধাহিভায়া যুষতেঃ পরিত্যাগোহুখাবহঃ | 
লয়কায় গতিঃ পুংমামিতি শাস্তুষিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ 
এহি কান্ত বরঙ্জাম্যণ্য পিতুর্গেহৎ হুখালয়ম্। 
ধথাকামং ময়! সার্ধং তত্র তিষ্ঠ চিরং প্রতে!॥ 

তোমাকে ্লিবারপিনী বলিয়া বোধ হই. 
তেছে। ৪২1৪৩ 

সেই ব্রাঙ্গণকে কামবশচিত্তে এইরূপ 
ধলিতে দেখিয়। সেই কামিনী বলিল, কান্ত! 
আমাকে অন্তপুরুষ-সংদর্গিষী মনে করিবেন 
মা, জাগি পুরে আপনারই পত্বী ছিলাম। 
ছুর্দেব বশত বুদ্ধিদোষে আপনি আমায় শৈর্শব- 
কীলেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আঁমি 
আপনাকর্তক বিবাদিত! হইয়া! এতাবকাল 
পির্রালয়েই বাস করিয়াছি । ৪818৫ 

নাথ ! দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিতে 
করিতেই আমার যৌবন বিফলে গিয়াছে 
দিকটেই আমার পিতৃগৃহ, আপনি গৃহ হইতে 
নির্গত হইয়া এ স্থানে আদিয়াছেন শুনিয়া 
আমি এফাকিদী ভযোইিগ্রহ্দয়ে আপনার 
লিকট উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো! অন্যাপি 
আমার প্রতি দন! করিয়া আমার জীবন পক্ষা 
করুম। ৪৬1৪৭ 

প্রিপম! বিষাহতা যুধতিকে পরিজ্যাগ 
করা যে অতীব জনুখের কারণ এবং উহাতে 
ধে পুরুষের লরফগতি হয ইহা শাস্ত্রমাজজেই 
স্থির 'নিপ্িত 18৮ 
অতএব হে কান্ত! আহ্ম, একফণে আমার 

চুখধর পিতৃঠিষ্েআগফল করি । প্রতে। | তথায় 

উত্বকাখগুম্ 

তয়া প্রবোধিতশ্চৈষং স বিপ্রো ছাটখানিলঃ। 
জগাম তাং পু্স্ত্য অদূরে খবুয়ালয়ম্ ॥ ৬০ 
শ্বশুর়োৎপি চ জং দৃষ্টা সংকৃত্যান্ড প্রপুজয়ন্। 
দ্বগৃহে বেশয়ামাস সর্বকাধদমৃদ্ধিতিঃ ॥ ৫১ 
রমমাণস্তয়! সার্ঘং মাসধাত্রমুবান হ। 
এতৎ সর্ব্বং মুনের্যায়া ন জামাতি খিজত্বয়ম্ 8৫- 
ব্রতংস্ত কেবলৎ নিত্য গ্ষেত্রন্ত নিকটিং যযৌ!৫ 
ইতি উৎকলখণ্ডে একোনপব্াশোহ্ধ্যান্কঃ ॥ 

পঞ্চাশোহধ্যায়ও | 

জৈমিমিরুবাচ। 
দ্বিতীয়েহহি, দিবামধ্যে চতুম্বধ্যে প্রবোক্ষাতি 
পূর্বেহহনি জরস্তস্ত মহানাসীৎ হুদারুণঃ ॥ ১ 
তম্মিন্ ক্ষেত্রে হরেশ্চক্রৎ বিষু'পারিষদোগণঃ 

আপনি আমার সহিত যথেচ্ছ অবস্থান 
করুন। ৪৯ 

সেই প্রমধাকর্তক এইরূপ প্রযোধিত 
হইয়া ব্রাহ্মণ হইমানসে তাহাকে অগ্রে লইয়া 
অদূরবর্তাঁ শ্বস্তয়ালয়ে গ্রমন করিলে তদীয় 
শ্বশুরও তাহাকে দেধিয়া ততণাৎ পরম 
সমাদয়ে সংকারপুর্বক সমুধয় ভোগ্য বন্ধ 
দিয় নিজগৃছে বাদ করাইলেন । ৫০1৫১ 

তৎকালে সেই ব্রাহ্মণ, স্বীয় পীর সহিত 
পরমহথখে ধিহার করত একমাস কাল তথায় 
অবস্থান করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন 
নাষে, এই সকল কেবল মুমিষর হুরব্বাসার 
মায়া, বন্ধতঃ তিমি নিয়ত গধদ করিতে করিতে 
পুরুযোভম ক্ষেত্রে নিকটে উপস্থিত হইয়া” 
ছিলেন ।৫২'৫৩ 

একোনপঞাশ অধ্যায় সনান্ী। 

জৈমিনি লিন, যুমিগণ ! অনন্তর লেই 
বাসন, আগামী ছিতীয় দিনে দিখামধো মক্কা" 
ধডায়াদি চতুঃসীঘার মধ্যে গমন করিহেদ 
এযও অহদ্ষে' সেই পুর্ধদিনেই তীহার জার 
জয় হইল। উজ চড়ুসীমার নিটব্তী সেই 



পঞ্চাপোছধ্যায়ঃ1 ৪৭৩. 

বউ গুখোরাণ্ডে দূত! পাশাধিপশিযঃ। লু চক্তবরং সতত পানি ভিউতে | ৮ 
যুগপততবাধ উলত প্রাপ্তান্তে চ পরস্পরদূ॥ ২ যেতুন্পাপরত! নিত্তাৎ বিদুতক্িপরা খুবাঃ। 

ূ তেষামহং নিয়ন্তেতি স্থাপিপ্ডপ্রন্বিষুুন!॥ ৯ 
কথতে। বৈষ্বা এনং পাগলঞ্চয়কারিণমূ। অতোহসৌ পাপিমাং শ্রেষ্ঠো বমন্জ বশমৈব্যতি। . 
নেতুমিচ্ছত 'ষৈ কুষ্ং কখধধবং ভবাদৃশাঃ॥ ৩. টিত্রগুত্থেন কবিতৎ নরক সাক্ষিণা 1 ১০ 
অনেন কানি পাপানি কৃানি ন হ্রাত্মবমা। যমদৃতবচঃ শ্র্া প্রাহর্বেঞবপুল্বাঃ।. 
কধমেনং রক্ষিতুৎ বৈ হুঘর্শনমুপাগতম্ | মূ যুয়ং ন বুধ্যধ্বং ক্রুরাক্মানে! বিহিংসকাঃ॥১১ 
চক্রমেতদ্ বৈষফবং হি ছুষ্টাচারদিহ্দ্মমূ ॥ ৪ 
কথং বা জড়নুদ্ধিত্মুপাগন্্য তুবুদ্বয়ঃ । 
নির্খবলাঃ পার্খব্না বিষ্োঃ পাপসমিধিমাগতাঃ ॥ ৫ 
পুজঃপুনর্বদত্যম্ম গাজা! বৈবন্বতো হি নঃ। 
নযতে| বৈষযান্ পৃং্স ঈশিতারপ্চ তে ময়ি ৬ 
অধলোকরিতুংতান্ হি নেশে শ্বপ্নেহছপি ভো৷ ভটাঃ 
তান্ বিষুঃরূপান্ সেবস্তে বৈষ্ঃবাঃ পারবা: সদা । 

কঃ পাপী ধার্িকো বাপি কোবা মোক্ষাধিকারবান্ 
অন্ত ত্রাত। ধার্মিকে। বৈ দ্দাগরঃ সুনির্মলঃ 8১২ 

বজ। দ্বাত। মত্যবাদী ন তথ। বৈষবোহভ বৎ। 

কর্মণ্য: কামনাধুক্তঃ ব্বগৃহে বর্ততে ন চ। ১৩ 
মহাজরোপন্পৃষস্ত সোহপি মোহপমন্িতঃ। 
তনেতুমাগতা দূতাঃ কথমত্র সমাগতাঃ॥ ১৪ 

বিষুস্বরূপ দেই বিষু-ভভকদিগকে ভগবান্ 
কেত্রে ভগবান্ হরির হুদর্শন চক্র ও পারিষদ- বির গার্ধদগণও দর্ধনা সেবা এবং চক্রবর 
রণ ছিল এবং ধমের ও ভীম মূর্তি দূতগণ পাশাদি| হশনও সরা ৩ৎপার্খে অবস্থান করি! 

| হস্তে তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। 
বিভুল্প পারিষদগণ ও ধমদূঙ্গণ তখন এক 
সময়েই পরস্পর মিলিত হইয়! সেই ব্রাহ্মণের: 
আলয়ে প্রবেশ করিল। ১।২ 

পরে যমদূতগণ বলিল, ওহে বৈষঃবগণ! 
কি অন্ত তবাতৃশ বাক্তিগণ, এই পাপিষ্টতমকে 
বৈকুঠে লইয়া! যাইতে ইচ্ছা! করিতে? এই 
ছ্রাত্ম( কোন্ পাপ না করিয়াছে? অতএব 
ইহাকে বক্ষ! করিধার জন্ত নুদর্শনই বা কেন 
উপস্থিত হইগ্লাছেন? এই বৈষ্বচক্রুও 
হু্টাচার ব্যক্তিগণের সংহারক। তোমর! 
বিমুঃ্ধ' পার্ধফ এবং পবিত্রাত্থা ও হুবুদ্ধিশালী 
হইস্থাও কি হেতু মূর্ধতা৷ অবলম্বপূর্ব্ক এই 
পাপিষ্ঠের নিকট আপিক়ছি ?। ত--৫ 

আমাদিগের রাজ! বমধাজ, আমাদিগকে 
পুমঃপুরর্ধ্বার বলিয্না থাকেন, ছে ভটগণ! 
তোমর। বিত্ত ব্যক্তিদিগকে কদাচ বন্ধন 
করি না স্ীহার৷ আমার উপরেও প্রতৃত্থ 

ধন গছি।&। ৭ | 

উক্ত থাকেন। ৮ 

যাহারা সতত পাপকার্ধো নিরত ও বিয়ুঃ 

তক্তিপরাজুখ, ভগবান বিষ আমাকে তাহা" 
দ্বিগেরই মিযস্ত] করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ৯ 

অতএব, এ বাক্তি ধখন পাপিগণের গগ্র- 
গণা, তখন অবশ্ঠাই যমর।জের অধীন হইবে। 
মানবগণের গুভাগুভ কর্বের সাক্ষী চি্রপ্তপ্তই 
ইহাকে লইয়া বাইতে বলিয়াছে ন। ১০ 

যমদৃতগণের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে প্রধান 
প্রধান বিষুংপার্ধদগণ বলিল, তোমরা নিতান্তই 
মূ, তুরাত্ম। ও হিৎসক, এই জন্তই কৈ পাপী, 
কে ধার্মিক, কেবা মোক্ষাধিকারী ও ন্েবা 
ইহার পরিত্রাতা, তাহা বুঝিতেছ না। ইনি 
পুর্ধে যেরপ ধার্ডিক, সদাচারসম্পর়, হু নির্দবল- 
চেতাঃ) যাগলীল, জাতা, সত্যবাদী ও কর্দাকুশল 
বিষ্ুভক্ত ছিলেন, তৎকালে তাদৃক্ আর'কোন 
বৈধবই ছিলেন না। ঈদৃশ মহাশয় হইযাও 
এই সেই ব্যক্তিই এক্ষণে. কামদাধ্। হই! 
্বগৃছে অবস্থান করিতেছেন) এবং . হাজরে 
আক্রান্ত ও মোহপ্রাপ্ধ- হইতাছে. ভান্তএ্ব 
হে সহাগত হমদৃতগণ ১৫৫-৪. ব্রগিগকে 



২৭৪... 

_ িজ্কাত্ত। হগৃহাদেব কেত্রে ভ্ীপুরুযো্তমে । 
-পক্াক্ষে প্রাণাংস্ততৃর্দধ্য সহরেন ছিংজোতমঃ॥ ১৫ 
 দারভ্য সমাজ্ঞাপ্ত। বং বৈ বিশ্বাস ্ ন। 
দ্বীনোদ্ধতৌ দর়াপক্ষপাতিন। প্রভুনা ভটাঃ॥ ১৬ 
এতন্ত সন্গিধো স্থাদং ভবতাং ন সহামহে। 
গ্াচুর্ণিতমূর্গানে। ভবিধাধ ন দংশ মঃ ॥ ১৬ 
যাবে কলহায়স্তে যমদদূতাশ্চ বৈষ্ণবাঃ | 
ধ্বস্তমোহোহতবদ্িপ্রো নিশা চ বিররাম স! 1১৮ 

প্রাতঃ প্রাপ চতু্ধযৎ দুর্বাসাঃ সোহপি চ ্ িক্জ 
চিন্তয়ন্ কিং মরা দৃ্ৎ শ্বপে চাত্যন্তকৌ তুকমূ॥ 
কাস্তাবলোকনাগ্যস্তং দ্বঞ্চ মোহমুপাগতমৃ। 
দৃষ্টাণিঙগয ভূখৎ তন্ত। রোদন শ্বশুরন্ত তু ॥ ২০ 

লইয়! যাইবার জন্ত কেন এখানে আপিযাছ ? 
এই স্বিপ্ধবর, “পুরুযোওম ক্ষেত্রে পুর্ন্বোক্ত 
মত্ভাবতারাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ 
করিব, মনে মনে এইরূপ সঞ্থল্প করিয়া যত" 
কালে গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন, তৎকাল 
হইতেই দীনগণ্র উতদ্ধার-সাধনে দয়া-পক্ষগ।তী 
বিশ্বসাক্গী প্রভু নারাগণের আজ্ঞানুসারে আমরা 
ইহার নিকট উপস্থিত আছে । অতএব হে 
ভটগণ। এই ছিজবরের সম্সিধনে তোমাদিগের 
অযস্থাম আমর] সহিতে পারিতেছি না, এডন্ত 

তোমরা যদি এস্থান হইতে প্রস্থান ন। কর, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগে4 গঞধাপ্রহারে 
তোমাদিগের মন্তক চুর্ণ হইবে। ১১---১৭ 

যমদৃতগণ ও বৈষ্বগণ যে সময়ে পরস্পর 
এইনূপ কলহ করিতেছিল, সেই সময় সেই 
বিপ্রবরের মোহ তিরোহিত ও রঞ্জনীও প্রভাত 
হুইয়াছিল। ১৮ 

অনন্তয় প্রাজঃকালে মুনিবর ছূর্ধামা ও 
মে ব্রাহ্মণ উদচয়েই পূর্বোক্ত চতুণ্রধ্যে উপ- 
ছিপ হইয়াছিলেন। এই সময়ে সেই ছিজধর 
মনে মনে খট্রাপ চিন্তা করিতেছিলেন যে 
অহ? নারে কাস্তায় অধলোকনাদি ও 
আগনার-: [ীহ-দংঘটন (এবং ভতটিপাত ও 
আলিগনপুহূক পরী ও খৃীয়ের রোমনাদি কি 
অভ. কৌতকই দ ॥ করিয়াছি, ' হাস 

উৎকলখগুষ 

অহে! ভগবত! মায়া মামধ্যাপি ভাজের হিং 
সর্বত্র মমভাং ত্যকু। মুলিলা গৃহনিগতিঃ 
যাবদুখাদারতবং স্বপ্পে নম জানুষাপি বা॥ ২২ 
ইঙ্গানীম্র সমপ্রাপ্তঃ কিং করিষ্যামি যেম তৎ। 
যাল্তামি বিষুংদাধুজ্যৎ মুমিন! সম্প্রকীর্ভিতম্ ॥২৩ 
বিচিত্তোথং দিশঃ প্রাপ্তে সর্বত্ত মমলোকয়তৎ । 
পশ্চাৎস্থিতং মুনিং ম্মেরং দর্শ প্রীতিসংযুতমূ॥ 
ুর্ববলঃ স সমুখায় প্রণম্য শিরসা মহীমূ॥ 
পরগাম নোখাতুমসৌ পুনঃ সামর্থ মাগুবান্ ॥ ২৫ 
বিষ্ুদুতপরিধ্বস্তবমদূতৈস্ত তৈত্তদ]। 
বিজ্ঞাপিতো ধর্রাজঃ সহসা সমুপাগতঃ॥ ২৬ 

কুটমুদগরপাশাপিদগুপ্ টশপাণিভিঃ। 
সন্দষ্টোষটপুটেঃ তুদ্ধৈঃ সমস্তাৎ পরিবেষ্টিত; & ২৭ 

ভগ্গবানের মায়! অদ্যাপি আমার পরিত্যাগ 
করিতেছে না । ১৯২১ 

হায়! আমি সর্বত্র মমতা পরিত্যাগ 
পূর্বক মুনিবরের সহিত গৃহ হইতে নিত 
শ্ইয়া শ্বপ্পে ধেরপ ছুঃখাদি উপভোগ করি- 
যাছি, জন্মেও কখন সেরূপ ভোগ করি 
নাই। যাহাই হউক, এই দূরদেশে আসিয়া 
এক্ষণে যাহাতে মুনিবরোজ বিষ্ুপাযুজ্য প্রাপ্ত 
হইতে পারি, এরূপ কি উপায় করা যায় % ২৩ 

এইরূপ টিভ্তা করিয়া যেন দিকৃপ্রান্তে 
স্ঝত্র দৃ্টিদঞ্চালন করিলেন, অমনি পশ্চা্ত্া 
প্রীতিপ্রফুল্প সহান্ত মুনিবরকে দেখিতে পাই- 
লেন। অনস্তর সেই ছুর্ব্বলনেহ ছ্বিজবর, অতি 

ক্রেশে গাত্রোখানপুর্ববক অবনতমদ্তকে মুনি" 
বরকে প্রণাম করিয়া শয়ান হইলেন, 
পুনরায় আর উঠিতে পারিলেন না। ২৪ ২৫ 

ত্র সময়ে বমদৃতগণ বিসুদত্তগপ কর্তৃক 
বিতাড়িত হইয়া ধণ্মযাজকে ত্বৃত্ান্ত বিজ্ঞাপন 
করায় তিনি ক্রোধ-প্রহালিত হাবয়ে ভীহণ- 

| 
শব্ার়মান মহাধপ্ট ভূষিত মহিষের পৃষঠেশে 
আর এবং হন্যে কুট, মুদগর়, পাশ, অপি, 
দণ্ড ও পর টশাদি, ৬৯৮৯০৬০-২ 
কার প্রস্থ অুচবর্সে চছুরদিকে বেক 



পঞ্চাখোনধ্যায়ঃ। 

চণ্ডারাবমহাহটাভূষিতে মহিষে স্থিত|। 
মৃতা-কালপ্রতৃতিভিরুদদীপিতরুষে। স্বশমূ ॥ ২৮ 
গৃহৃতাৎ গৃহৃতামেষ বধ্যতাৎ ব্ধ্যতামিতি। 

অদগ্রতে৷ বগে দৃরাচ্ছুশ্রযে ঘোরদর্শনমূ॥ ২৯ 
তন্ুত। প্রেতরাজজন্ত মধ্যাধাতিক্রমৎ ব্চঃ। 

অমর্ধণা বি্ুগণাঃ পরার চচৈর্বচো ভূশমূ ॥ ৩০ 
অরে প্রেতগণাধ্যক্ষং নাত্মানং মন্তসে রুষা । 

কুত্রাধিকারো। ভবতঃ শ্বামিনো! নঃ প্রকল্লিতঃ1৩১ 

যে প্রেতাঃ সম্নিধো যাস্ত মুক্তাংস্তানবধারয় ॥ ৩১ 
অদূরদর্শী মুঢ়াতুন্ ঘদেনং প্রতিধাবলি। 
এষ প্রেতত্বনিন্মপ্ত: সাক্ষাততগবতঃ প্রি ॥ ৩৩ 
বটসাগরয়োশ্মধ্যৎ মাধবাভ্যাৎ সুরক্ষিতমৃ। 

ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদ্দে ন্যুনৎ চতুন্ধ্যৎ বিশেষতঃ ॥ ৩৪ 

হইয়া সহসা তথায় সমাগত হইলেন। 
তৎকালে তাহার অনুচরগণ ক্রোধভরে দন্ত" 
ঘ্বার। নিঞ্জ ওষ্টপুটসকল দ্বংশন করিতে" 
ছিল। ২৬--২৮ 

দূর হইতেই তাহার সম্মুখভাগে কেবল 
«ইহ|কে ধর, ধর) মার, মাগ” এইরূপ শব্দই 
শ্রুত হইতে লাগিল। ২৯ 

এদিকে প্রেতরাজের তাদৃশ মর্ধযাদাতি- 
ক্রমিক বাক্য কর্ণগে।চর করিয়। বিষ্ুদূতগণ 
সাতিশয় অমর্ধ-পরবশ হইল এবং সমধিক 
উচ্চৈঃম্বরে কহিল, অরে! তুই কি ক্রোধ- 
ভরে আপনাকে প্রেতগণের অধ্যক্ষ বলিয়া 
মনে করিতেছিন্ না? বিবেচনা করিয়া দেখ 
দেখি আমািগের প্রত, তোর কাহাধিগের 
উপর অধিকার দিয়াছেন? যাহার! প্রেত 
প্রাপ্ত হয়, তাহারই তোর নিকট গমন 
করিবে, নিশ্চয় জানিস্ তাহার্ধিগকে আমর! 
পরিত্যাগ করিয়। থাকি ই ওল 

রে সুঢ়াত্বন্! তুই যখন এই ব্রাহ্মণের 
প্রতি ধাবমান হইরাছিদ্, তখন, তুই 

। এই দ্বি্বর সাক্ষাৎ ভগ্গঘানের 
প্রিয় এত্ত ইনি প্রেতত্ব হুইতে বিমুক্ত।.৩৩ 
ঝট মাগরের মধ্যস্থল উভয়পার্থে অৎন্তাব 

তার ও শ্বেতমাধ্যকর্তৃক সর্বদাই ম্বরক্ষিত 

২৭৫ 

কৈবল্যং হনস! বহর কঙগিতং প্রভবিষুলদ|। 
' ক্ষীপকিস্তিষপৃত্যা যে তেযামত্রাযুষঃ কমা! ॥ ৩৫ 

অবিজ্ঞাট্রতন্মাহাত্যং ধম কিং গর্জাজে মধা | 
অত্র সাক্ষা জ্গর্াথে। দ্বীনানা মার্তিনাশনঃ ॥ ৩৬ 
নুপ্রসন্নমুখানোজঃ করুণালন্িবাহ্ধৃক্ & : 
অম্মিন্ ক্ষেত্রে রমেশস্ত দেহভৃতে সদাব্যয়ে ॥ ৩৭ 
যত্র তত্র সর্ব! যে প্রাণাংস্তযজি বৈ নয়াঃ। 
তেষাং মুক্িপ্রদো! দেবঃ সাক্ষারনারার়ণঃ দ্বয়মূ ॥ ৩৮ 
কিৎ ন ম্মরতি বৃস্তৎ ঘত্তবৈবাত্র পুরাভব | 
কাকঃ কৈবল্যমক্কোহপি ত্রমাণো যদাগমৎ ॥ 
যাহ ত্বাং রমানাথে। নীলেন্দ্রমনিধিগ্রহঃ। 
স্ এবায়ং জগন্নাথে! দারুরূপী রমা প্রভুঃ ॥ ৪ ০ 
মহারাজাধিরাজেন বৈষ্বাগ্রোণ ধীমতা। 

আছে, এজন্ত মুক্তিপ্রথ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের 
ভিতর "উক্ত চতুর্মধ্য স্থল নিশ্চম্ই সবিশেষ 
মুক্তিপ্রদ জানিও। ন্বয়ং সর্ববগ্রভু ভগবান্ই 
এ স্থানে জীবগণের কৈবল্য মনোমধ্যে কল্গন। 
করিয়া রাধিয়াছেন। যাহাদিগের পাপপুণ্য 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগেরই এইস্থানে আম়ুক্ষয় 
হইয়া থাকে । ৩৪.৩৫ 

যম! এতৎক্ষেত্র'মহাত্থ্য না জানিয়। 
বৃথা কেন গর্জন করিতেছ 1? এই স্থানে 
দীনগণের সর্ববরেশাপহারী সাক্ষাৎ জগমাধ. 
দেব করুণা-্প্রকাশ ত বাহযুগ্জল প্রসারণ করত 
সুপ্রসম মুখকমলে সতত বিরাজ করিতেছেন। 
সাক্ষাৎ রমাকান্তের অবায় দেহথরপ এই 
পুল্যক্ষেত্রে মানব্গণ সর্বদা! যে কোন" প্রকারে 
যেকোন স্থানেই প্রাণত্যাগ করুক ন! কেন, 

য় সাক্ষাৎ দেব নারায়ণই তাহার্দিগকে মুক্তি 
দান করিয়৷ থাকেন। ৩৬৩৮ 

পুর্ধ্বে বৎকালে সামান্ত একটি .কাকও 
এম্থানে প্রাণত্যাগমাত্রে কৈবল্য মুক্তি লাভ 

নিতান্তই “করিয়াছিল, সেই সময়ে তোমার মে ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, এবং নুনীল ইন্তরনীল-মণিবং' নীল- 
কলেবর সাক্ষাৎ ধমানাথ তোমার তত্কালে 
যাহা বলিয়াছিলেন সেই ইত্তিবুজত কি..ভোমার 
মরণ হয় না? সেই-য়ারধই বৈধ 



সই ৭৬ 

- বেগীগরেজহারেন হষেটৈ! প্রসাহিজ:8 
: ব্ৈলোকাবালিঝিঃ সিদ্ধ'দ বরধ্যিতিতূষিতপঃ | 

সার্ধা, সাঙাজজড়্ব। পুজিতঃ পরমেষিনা | ৪২ 
. আদি দরিভালেবপাপতুলৌখধাবকঃ। 
, দশািজিছো নৃপাং মরপাদপি মুিদঃ ৪৩ 

'ন পঠজ্ভতশ্চ সৎ ছুষ্টচক্রেবিনাশনমূ। 
অপক্লামন্খাধিকারে তিষউছে€ চিন্নাদৃঘম ॥ ৪৪ 
ত্বোমিখং প্রবদতাং স নিশম্য বচোহমৃতমূ। 
যোদুকামঃ সমুকতস্থৌ স্বগণেনোদ্যতো যমঃ ॥ ৪৫ 
অত্রাস্তরে বিাগ্র্যং 1 শয়ানং তমধোমুধমূ। 
চতুম্্বধ্যে শপৈঃ কশ্চিমিন্তে বৈষঃবপুজবঃ ॥ ৪৬ 
বাঝযধাৎ গত! সোহ্ধ শ্বধন্ বিপ্রেহথ বিহ্বলঃ 

চুড়ামণি ধীমান যোগিপ্রবর মহারাজধিরাজ 
. ইন্্র্যয়কর্তক সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বার 

প্রপাদিত এবং ভ্রিলোকবাসী সিদ্ধ দেবত! 
খবি যতি ও ভুপতিগণের সহিত সাক্ষাৎ 
ভগবাঁণ কমলযোনি ব্রদ্ধাকরক পূজিত হইয়া 
এই দারুময় জগপ্নাথ দেবরূপে বিরাজমান 
আছেন । ৩৯৮৪২ 

দ্বারুমর় জগমাথণেব, জীবগণের অনাঙ্গি- 
কাল হইতে সঞ্চিত অশেষ পাপপুগুরূপ 
তুলারাশির় ধিনাশ-দাধনে পাবক-ন্বরূপ। এই 
ভগবানকে দর্শন ও এতৎতক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ 

করিলেই ভগবান মান্বগণকে মুক্তি দান 
করিয়। থাকেন । ৪৩ 

ঘমদেব! সম্মুখে ভগবানের দুষ্টসংহারক 
চত্তকে দেখিতে পাইতেছ না ? এইবেলা 
্রস্থান হইতে পলায়নপুর্ধ্বক স্বীয় অধিকার- 
ভুক্ত স্থানে সুখে অবস্থান কর। ৪৪ 
বম, বিযুদূতগণের ঈতৃশ ব্চনামৃত শ্রবণ 
করিয়াও বুদ্ধকামনায় ত্বক অনুচরগণের 
সহিত সঞ্জিত হয় দ্ধারথ অগ্রসর 
হইলেন 18৫ .'.. 
ইতাবকাশে কোবি কোন প্রধান বিশ্ুদূত 

জধোমুখে গাল সেই বিবরকে অবাগ্রভাবে 
ভবে লইয়া খেজ। ৪৬ : 

“যেসজ 'দৈই বিশ, রিতা বিহ্বল 
দিও চারে নাত-হৃইলেন, অমনি ভগবানের 

উৎকলবাও | 

উৎসারহন বসান পারে ধাছি। 
1. গুঞ্কবে চাপত্কৃত্যামং পুগশরহিছিজোপতি । 

ততঃ পঙগরা্জস্ত পৃষ্ঠামনগতে| হার়িঃ। 
শঙ্খ-চক্র-গধা-শাঙ -পরোদ্যিতভুদোন্তমং ॥ 
হুপ্রসমমুখান্োকঃ সঙজলাগুদ সি; ॥ 
পীতাম্বরধরঃ প্রীমান্, কৌন্ততোতালিবিগ্রহঃ ॥ 
অবরুহা খগাত্তুর্ণৎ কর্ণমূলে ছিজন্ত বৈ। 
জনাদ্যবিদ্যাতমসঃ প্রধ্বংপনমনুভমমূ ॥ ৫০ 
দিদেশ বৈষঃবজ্ঞানৎ বামদেকঃ গুকোহ্থ বা। 
অবধূয় বথাজ্ঞানং যেন মোক্ষমবাপতুঃ ॥ ৫১ 
ওতভ্তছ্বোধসংলীন-ঢৃঢ়বাসনভামসঃ। 
প্রত্যুষসে। যথাভানুরুদিগায় মহো! মহৎ ॥ ৫২ 

1সঃপ্রভৃতীনাং বৈ পশ্ঠতামেব তংক্ষণাৎ। 
তজ্্যোতিরগবচ্চক্র-পদ্মাস্তরমবাপ চ॥ ৫৩ 

পাঞ্জগ্ত শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইলে, যমের অনুচর 
গণও তত্শ্রবণে তথা হইতে পলাগ্নন করিল: 
এবং গগনতল হইতে সেই ঘিজবরের সর্ববাঙ্গো- 
পরি পুষ্পবৃষ্থি হইতে থাকিল। ৪৭ 

অনম্রর ধাহার করতললিচয়ে শঙ্খ-চক্র- 
গদা-পদ্ধ ও শার্ধনুঃ কটিভট পীতবসন ও 
বক্ষংস্থলে কৌহ্যভ-চিহ্চ বিরাজমান, ধাহার 
দেহকাস্তি সজল-জলধরের স্তয় সুনীল এরং 
মুখকমল হুপ্রদ্ন, গরড়পৃষ্ঠারঢ সেই শ্রীমান্ 
ভগবান্ হরি ত্বরায় গরুড়পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ- 
পুরর্বক সেই ছিজখরের কর্ণগুলে ধনদ্থারা বামমেৰ 
ও শুকদেব বুথ! পার্ধিব ঘটপটাদিজ্ঞান পরিহার 
করিয়া দির্র্বাগ'মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই 
বৈষ্কবজ্ঞান উপদেশ করিলেন। ৪৮৫১. 

তংপরে সেই বিজু বৈষ্ণবজ্ঞান- 
প্রভাবে সেই ছিজবরের তৃঢ়-বাষনারপ মোহ- 
জাল রে হওয়ার প্রাতঃকালীন দিখাকরের 
সার তিনি এক অপুর্ব ডেজঃ প্রাণ্থ, হইলেন 
এবং তররস্থ তূর্াস। প্রস্থতি সকলের সদকষেই 
দেখিতে দেখিতে দেই ছিলবরের আডরী 
তেজ, তানের চক্র খর 'স ০. 
পাতি চাইয়া খেল 1€২)৫৩ : 



একপনাপোহ্ধ্যা়ঃ। 

ততভিরোদখে দেবো হন্তধামী জগত্পড়ঃ | 
রব! বিস্থয়াবিক্টো ব্রদ্ীগশ্চান্তিকৎ যবে ॥.৫৪ 

ইতি উৎকলখণ্ডে পঞ্চাশোহধ্যারঃ ॥ ৫০ ॥ 

একপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ত | 

জৈমিল্িরুষ!চ । 

তদেতৎ কবিতৎ তত্র মোক্ষনাধনমুত্তমমূ। 
আত্মসাকাতকারমূতে শরৎ সর্ঝদেহিনামৃ॥ ১ 
বথাহি যুগভেদেন ভক্ত! তন্মামকীর্তননমূ। 
কলে মুক্তিপ্রদং পুংসাং তথক্ষে&এে মরণং তথা 
বিষুহৃক্তে শ্রুত্তিঃ প্রাহ জানস্তস্তাৎ মহেশ্বরমূ। 
বিচরস্তোহপি তে নাম তাৎ ধাল্তামো৷ হতাজ্ষণঃ 
শ্রৃতিঃ স্মৃতির্ভগবতো বাক্যং ত্বমবধারয় ॥ ৪ 

অনন্তর জগৎ্প্রড়ু অস্তর্ধামী দেববর হরি 
অন্তহিত হইলেন এবং মুনিবর চুর্ব্বাসাও পরম 
বিশ্মপ্াবিষ্ট হইয়! ব্রহ্ম দঙ্গিধানে গমন করি- 
লেন। ৫৪ 

পৰ্াশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! আত্মপাক্ষাৎ- 
কার না জদ্দিলেও পুরুযোত্তমক্ষেত্রে মরণ যে, 
উত্তম মোক্ষসাধন, তাহ! ত এই কথিত হইল। 
নিশ্চয় জানিও তথায় ভগবান্ই সর্বপ্রানীর 
রক্ষাকর্ত! । ১ 

সুগভেষ্বে কলিতে ভক্তিসহকারে ভগ্গবানের 
নমকীর্তন ৬খমন মুক্তিপদ, তৎ্ক্ষেত্রে মরণও 
তদ্রুপ মানবগণের মুক্তিপ্রদ্দ জানিবে। ২ 

ভীছার নামকীর্ভন সমন্ধে বিস্ুহৃক্তে 
সাক্ষাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রভে!! আপনি 
মহেশ্বর, আমরা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়া 
কিংব। আপনার নাম সংকীর্তন করত বিচরণ 
করিয়া! নিন্পাপ হওত আপনার সাযুজ্য লাভ 
৫ ৩ 

| তুমি তি ও স্মৃতি: উভকেই 
নিরি7১৭ অব্ধারণ কন "এবং ইহাঁও 
বিব্ন! বরির। দেখ,” আতজ্ঞানজনিকা তি 

২৭৭ 

আত্মবোধ। তি প্রাহ মুক্তি মুলিকা স্মৃতিঃ 
মরণাজব চ প্রাহ ন বিরোধো বাবসা | « 
বাজিমেধেহপ্যনুষ্ঠানং বহুকালাত্মহংখঘমূ । 
তজ্জ্ঞানঞ্চ তুল্যফলৎ বিধানে ছে বাবস্থয়! ॥ ৬ 
যে তত্র মৃতিমাহাত্মযৎ ন বিদস্তি মহাজ্যনঃ। 
বহির্র্মভিত্তেষা মাত্মজ্ঞানেন মোকণম্ ॥ ৭ 
অঙ্গাহিভাবো নাপ্যেষ আত্ুজ্ঞানন্ত তমতেঃ। 
যেনালফলভূয়স্তমনুবাঘনিয়ামকমূ॥ ৮ 
দীর্ঘাযুষাৎ বলতাং যোগিনাৎ বহুজন্মভিঃ। 
আত্মাকার। বৃতিয়েষা লোদ্দালক ন তন্থণাম্। 

জভ্ভূনাং বা বিহ্বলানাৎ ক তৎক্ষেত্রে মৃতিদ্ত স]। 
যথ। ব! নাঝুজ্ঞানেন কন্ধপে। বৈ সমুচ্চযর । 

ও সেই শ্রুতিমূলক স্মৃতি উভয়ই যধন তৎ- 
ক্ষেত্রে মরণে মুক্ত বলিয়/ছি.লন, তখন বস্তুতঃ 
ব্যবস্থানুসারে কিছুই বিরোধ নাই। ৫ 

এব, ইন্তছায়ের বাজিমেধ ভূমি নেই 
বিষুক্ষেত্রে প্রাণত্যাগানুষ্ঠান ও বহুকাল আত্ম- 
ক্েশসাধ্য বরহ্ধজ্ান উভরই বখন তুল্য মুক্তি- 
ফলজনক, তখন ব্যবস্থান্পারে মুজিসাবন- 
বিষয়ে উক্ত ্য়েরই সমান বিধান জানিবে। * 

যে মহাপাপিগণ তৎক্ষেত্রে মৃত্যুর মাহাত্থ্য 
বিদিত নয়, তাহার্দিগেরই বহজনসাধ্য আত্মু- 
জ্ঞান লাভে মোক্ষলাভ করিতে হয়। ৭ 

আত্মজ্ঞান ও তৎকেত্রে মরণের যে অঙ্গাঙ্গি 
ভাব-অর্থাৎ একর প্রধানত্ব ও, অপরটীর 
অপ্রধানত্ব, তাহাও নহে; কারণ, অঙ্গফলের 

বাহুল্য অনুবাদ বিধায়কই হুইয়! থাকে। ৮ 
উদ্দালক! ইহাও বিষেচনাও করিনা দেখ 

দেখি, শারীরিক শক্তিযুম্পন্ন দীর্ঘায়ুঃ যোগী 
মানবগণের ব্ছজন্মসাধ্য খআত্মাকার বৃত্তিই 
(ব্রদ্বৈবাহৎ এই জ্ঞানই). বা৷ কোথায়, আর 
অজ্ঞান জীবগর্ণের তৎজত্রে ময়ণই বা 
কোথা? উ্ত য় নিতান্তই বিদৃশ) এজন 
উভয়ের অঙ্গাঈগীভাব কজন) কৰা: বন্তধপর 
নছে।৯ .. 

কল কথা, আধারে সডহে বেন 



২৭৮... 

সধ। তৎক্ষেত্রেমরণেনাত্মজ্ালস মুচ্চয়া 8 ১০ 
ধ এনে শৃষ্টিকর্তীঃঃ কণ্ত পাধ্য! মহ্র্ধগ। 
শৃষটিপ্রবর্তীনার্থৎ হি তৎক্ষেত্র, গোপয়ন্তি বৈ ॥১১ 
ছুষ্টাখানাং বিনাশায় সাধূমাৎ রক্ষণায় চ। 
যদ! হাধতরতি সাক্ষালযাংণঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥ 
কঞ্চিকালং ক্ষেত্রবরং দীনার্ভকপদা বিভুঃ 
প্রকাশয়তি বিশ্বাত্বা! পুনরাবৃগুতে হিতে ॥ ১৩ 
সংসারন্ত ক্বভাবোহয়ং নিমগোতীবর্বদ্বিজ ॥ ১৪ 
ক্ষেত্র ভীর্থভূতানি গঙ্গানিসরিতত্যথা। 
সাগরাঃ সপ্তশৈলাশ্চ বিলীয়স্তে কচিদ্বিজ । 
প্রকাশস্তে চ বর্ধন্তে সত্িরেষ। নাতনী । ১৫ 
তথাহি সাগরে! হব ব্রহ্গাশাপাৎ পুর ছিজ। 
নশবর্ধনহত্রাণি নির্জলেহভূনহার্ণব ॥ 
আকাশগন্গাসলিলৈঃ পশ্চাৎ পর্ণো বভৃব হ ॥ ১৬ 

শুভাশ্ুভ কন্ধ সকিত হয়, তদ্রুপ ততক্ষেত্রে 
মরণেও আত্মঙ্ঞান সঞ্চিত হইয্া থাকে । ১০. 

কশ্ঠপাদি যে সকল মহধিগণ হৃত্িকার্যে 
মিরত, তাহার! স্থষ্টিবিস্তারার্থই উক্ত ক্ষেত্রকে 
গোপন রাধিয়াছেন। ১১ 

প্রভু নারায়ণ, চুষ্টগণের বিনাশ ও শিষ্ট- 
গণের পালনার্থ যে যে সয়ে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ 
হন, তত্তৎকালেই সেই বিশ্বাত্মা হিভু দীনার্ড 
ঝক্তিদিণের প্রতি $পাবশতঃ কিয়ৎকালের 
ভন্ড উক্ত ক্ষেত্রবরের প্রকাশ করিয়া থাকেন 
এবং পুনরপি স্যষ্টির হিতার্থ গোপন করিয়। 
বাখেন। ছিজবর! সৎসারের শ্বভাবই এইরূপ 
যে, জগভের যাবতীয় বন্তই, জলমধ্যে কখন 
দিম ও. কখন উত্তীর্ণ ভাসমান বন্তর স্থায় 
সংসারলোতে কখন প্রকাশমান ও কখন ও 

অপ্রকাশমান হইয়া! থাকে । ১২---১৪। 

বন্ততঃ নাতনী সষ্টিই এইরূপ যে সমুদয় 
জীর্থভূত ক্ষেত্র, গঙ্গাদি সরিনিচর, সণ্তসাগর ও 
র্বন্দমূহ কধন বিলীন .কখন প্রকাশমাম ও 
কখনও বা বন্ধিত হইয়া! থাকে। ১৫ 
ছিব 1. তাহার এক . উদাহরণ দেখ, 

ুরবকালে মহালাগরও এড লদরে ব্র্থণাপে 
স্থগরুছতজ ব্থছর, জলশুগ্ক তৃইয়া বা; পে 

কোনরূপ আশঙ্কা করিও গা, 

 উতৎকলখণ্ডষ। 

যানামকীর্তনৎ তক সর্বপা পাপনোধনমূ। 
প্রায়শ্চিতান্তশেষাণি বথেগৎ ক্রুমুতমণূ ॥ ১৭ 
বেদাধাবস্বক্লপন্ত শ্রবণৎ স্মরণ থা । 
যুক্তিভিশ্চ স্থিরীকৃত্য নিদীধ্যাদশ্চিরং তথা 8১৮ 
ততস্তদাকারতয়। বৃততির্ধ। চেৎ ক চ স্থির 
বহুজন্মাভ্যাসহুঃখৈধিন! তাং মুক্তিমেতি কঃ7১৯ 
ক্ষেত্রে তম্মিন পরেশন্ত ক্ষেত্রপুতে সনাতনে। 
চতুণ্মধ্যে ত্যজন্ প্রাণান্ যত্র তত্রাপি নেচ্ছয় ॥২০ 
অত্র তে মাস্ত হুর্বুদ্ধিকত। শঙ্কা ছিজোতম। 
অপরাধমিমং শ্রীশঃ সর্ব্বথ! ন সহেত বৈ ॥ ২১ 
পুরা বঃ কধিতং বিপ্র নৈবেদ্যস্তাপমাননে । 
প্রাণাস্তিকো মহামোহো! বিচুষোহভূন্মহাগন্*ঃ। ২২ 
অপরঞ্চ ব্দাম্যদ্য মহাত্ম্যং তস্য ছু্শভমৃ। 

আকাশ-গঙ্গাজলে পুনরার পূর্ণ হইয়াছিল। 
উক্ত পুরুষোভমক্ষেত্রের স্ায় ভক্তিপুর্ব্বক 
বাহার নামকীর্ভনঞ পর্বপাপবিনাশন ও অখিল 
প্রায়প্চিত্ত স্বরূপ। বেদবাকা হইতে সেই 
আত্মন্বরূপ ভগবানের বিয়য় শ্রবণ, ম্মরণ এবং 
যুক্তি দ্বার! স্থির করিয়া যে বহুকালব্যাপী 
নিদীধ্যামন হয়, তৎপরে কদাচিৎ কোন 
ব্ক্ির যে স্থিরতর আত্মাকারবৃত্তি জন্মে, 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি; কিন্তু বহুজন্ম 
তৎসাধনে অভ্যাস হুঃখ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি 
তাদৃশ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে? আর থেখ, 
ভগবানের সনাত্তন শরীরদ্বরপ তথক্ষেত্রে 
চতুশ্ধধ্যে অনিচ্ছাসত্বেও থে কোন স্থানেই 
প্রাণ তাগ করিলে অনায়াসে তাহা লাভ 
করিয় থার্চে। ১৬-২০। 

হে দ্বিজোতম! উতক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে 
যে মুক্তি হয়, এ বিষয়ে তুমি ভূর্ববন্ধিবশতঃ 

কারণ ভগবান্ 
কমলাকাস্ত কন্ধীচ তজ্জন্ত অপরাধ সন 
করিবেন না। ২১ 

বিপ্রবর। তগবন্নৈবেদ্যের অবমাননা! করায় 
কোন বিষ্বান ছ্বিজবরের ধে প্রাপাস্ত কর যহা- 
রোগ ও মহাযোহ উপস্থিত জইয়াছিল।" তদ্-. 
সান শু পূর্বেই তোসাকে কাহি্াছি । &হ. 



একপঞ্চাশোহুধ্যায়ঃ ৷ 

মাথে! বাস: সুপুণ্যো বৈ গানাৎ ছপ্রদায়কং॥ 
ততোহপি নর্শ। পুরা ত্রিদিনৈরিআলোকদঃ। 
ততঃ শতগুণ গোদ। রেব! তন্তাঃ শতাধিক ॥২৪ 
গাগরো যত্র কুত্রাপি সহত্রকফলদো মতঃ 1 ২৫ 
যানি তীর্থাদি মন্তীহ বাযুপ্রোক্তামি ভূঙলে। 
তানি ত্রিবেণ্যাং সম্তীতি প্রয়াগে ব্রহ্মভাষিভম্ ॥ 
সিভাগিতে তত্র নরঃ ছাতা! মাথে হুপুণাকে। 
মকরস্থে দিনাধীশে ত্রিভির্বভ্রেঘিজোভম। 
ব্রহ্মলোকমবাঞ্জোতি যাবদিজ্জাশ্চতুর্দাশ ॥ ২৭ 
তম্মিন্ মাসে তু য! শুরু! ভবেদেকাদশী ছিজ। 
তন্তামত্রার্ণবে ন্াত্বা বিধিবদৃষতমাননঃ ॥ ২৮ 
দেবান্ পিতৃংস্তররিত্থা পুঞ্জরিত্বা। জগদৃগুকুমূ। 
মণ্ডলে দিকতামধ্যে তদ্যোগোরপচারটকৈঃ ॥২৯ 

এক্ষণে তাহার অপর এক হুর্লভ মাহাত্থ্য 
বলি শুন। মাধ মাস পরম পুণ্যজনক; এ 
মাসে যে কোন জলে ন্বান করিলেই উহা 
হবপ্র্ হয়। ২৩ 

অপর নদী অপেক্ষা নর্ম্ধা অধিকতর 
পুখ্যপ্র্। মাঘ মাদে উহাতে দ্িনত্রয় সান 

করিতে পারিলেই ইন্্রলোকে বাস হয় এবং 
নন্দ! অপেক্ষ। গোদাবরী শতগুণ ও রেব! 
নদী তদপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলজনক' 
আর যে কোন স্থানে ন্াম করিলেই যে, সাগর 
উক্ত রেব। অপেক্ষাও ফহত্ণ্তণ অধিক 
পুণাপ্রদ হইয়া থাকে১ ইহা সর্ববাদিসম্মত' 
২৪1২৫ 

এই ভূমগ্ডলে বায়ুকধিত যাবৎ তীর্থ আছে, 
তৎসমস্তই ভ্রিবেণী প্রয়াগে বিদ্যমান। হে 
ধবিজবর ! যে সময়ে দিবাকর মকররাশিতে 
অবস্থিতি করেন, সেই পরমপুণ্যনক সৌর 
বাঘ মাসে শুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই তথায় 
দিবসত্রয় দ্বান করিলে মানব চতুর্দশ ইত্দের | সা 
অবস্থিতি ফাল পর্যন্ত ব্রন্লোকে বাস করিয়া 
ধাকে। ২৬:২৭ 

গছিজ্বর | -এ মাথমাসের শুরা একাদশী 

২৭৬ 

যাধবলীতয়ে দত্ব! ভিলপাত্রমনুততমমূ | 
একবিংশোত্তরকুলং ভবিষ্যদৃভুভমেব চ॥ 
অভুন্ধরতি শুদ্ধান্ত! নাত্র কাধ্যা বিচান্ুগ! ॥ ৩০ 
তত আগত্য বাকৃপুতো বটং পুজ্য প্রদর্গিণমূ। 
কৃত! প্রভোর্জনন্ধাতুঃ প্রবিশেশন্দিরৎ ততঃ ॥ ৩১ 
শরণ্যং মাং পরিত্রছ পতিতং ভবসাগরে । 
অব্যাজকরুণাসিন্বো দীনবন্ধে! নমোহুষ্কতে ॥ ৩২ 
মুছমুছঃ প্রণমে)খং দারুত্রহ্ষপনান্তিকম। 
নত্ব' প্রদক্ষিণ, কৃত্ব। কুন্দপুস্পৈ; প্রপু জনে ॥৩৩ 
যথাবিভবতশ্চান্তৈকপচারৈঃ শ্রিক্ক পতিমব। 
বৈকুষ্ঠভবনে স্থিত্বা বিরিকেরাুষঃ কয়ে । 
তেনৈব সহ তত্রৈব লীয়তে পরমাত্মুনি ॥ ৩৪ 
মাথ্যাং দত্ব। মাধায় চত্ররচুড়াবচূর্ণিতামূ 

বালুকার উপর মণ্ডল করিয়া তছুপরি যথাযোগ্য 
উপচারনিচয় হার জগ্দগুনূ ভগবানের পুজ। 
করত তাহার শ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট তিল- 
পুর্ণ পাত্র দ্বান করিলে মানব পবিত্র হস্ব এবং 
ভূত ও ভবিষ্যৎ একবিংশতি পুরুষকে যে 
উদ্ধার করিয়া থাকে, তত্বিষয় বিচার্য্য নাই। 
অনস্তর বাকৃশুদ্ধি রাখিয়। তথ। হইতে আগমন 
পূর্বক বটবৃক্ষের পুজা! ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
জগদীশ্বর প্রভু জগনাাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ 
করিবে। ২৮--৩৯ 

তৎ্পরে হে দীনবন্ধে!! আপনি করুণার 
লাগরস্বরপ, এবং আপনার করণায় কোন- 
রূপ কপটতা৷ নাই। অতএব হে প্রভো! আমি 
ভবসাগরে পতিত হইয়া আপনার শরণাগত 
হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় পরি- 
ত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার । ৩২ 

বারংবার এইরূপে ভগবান কমলাকাস্তকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়! কুন্দ-কুহুমাদ্ধি যথা- 
সাধ্য বিবিধ উপচারে তাহার পুজা কন্িবে। 
মানৰ এইরূপ করিলে কল্পকাল পধ্যন্ত বৈকুঠ" 
ধামে বাদ করত কল্সাবমানে ব্রন্ধার ছযুঃজয় 
হইলে সেই স্থানেই ব্রদ্ধার সহিত গরযাগ্মাতে 

সূত্যতমানসে হথাহিবি সাগরে. লীন হইফে। ৩৩1৩৪ 
বানানে হেবতা ও পিতৃগ উদ্দেশে হরপূ্বক | ৯বরপ্পনসি পুরি: 
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ই৮৩: 

হুপ্ৈ: প্রগ্রতিত্তাং মালাং বিচিত্রাৎ গন্ধশালিনীম্ 
নামোপহারমহিতাং তাগ্রে ত্রা্মদান্ শুচিঃ। 
বন্তালঙ্কারগন্থা মোঃ পৃ্গন্িত্বা হরেধিব1॥ ৩৬ 
তত্লীওয়ে প্রনেয়ানি দানালগি বিবিধানি চ। 
কলো হি সর্ধ্বকন্মমত্যো দানমেব প্রশন্চতে ॥৩৭ 
বি্বানপি ধমৈহাঁনো যদি ম্তাজ পকীর্নৈঃ। 
প্রণমেধনধাংশ্চেং স্চাতিসুর্মে শ্রীক্তামিতি 1৩৮ 
দদ্যাদলক্ক ত1 গ| বৈ হৃব্ণৎ িলপান্রকমু। 
শরন্ধয়া নীপমনানি বাগাংসি হুমনঃঅ্রজঃ ॥ ৩৯ 
কপুরাগুরুকভুরী চন্দনং হুজুমৎ তথা। 
বিষেশঃ শ্রীতিকরঞ্চান্তৎ দ্বন্ত চেষ্টৎ হি যদৃভবেৎ 
মাধ্যাৎ মাধবভোধায় ব্রাঙ্মগেভ্যো নিব্দেয়েহ । 
প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে উপরাগে চ ভাস্রে । 
গো-কোটিদান্জং পুণ্যৎ গাৎ দবস্থালক্ুতাং গুভাম 
একাং দ্বিজাত্র লভতে ততশ্চাপ্যধিকং ফলমু ॥৪১ 

বিধ উপহার দ্রব্যের সহিত চক্রচুড়নামক 
জরব্যবিশেষ চূর্ণ মিশ্রিত সদৃগন্ধশাণী মনোহর 
কুষ্দ কুহুমগ্রথিত মাল্য প্রদ্দানপুরর্ধক পবিত্র 
হৃদয়ে ভগবানের সমক্ষে ব্রা্ধণগণকে বিষু 
জ্ঞানে বস্ত্র অলঙ্কার ও গন্ধাদিদানে পুজা 
করিয়া ভগবানের শ্রীত্যর্থে বিবিধ বন্য দান 
কর! সকলেরই কর্তব্য; কারণ, কলিকালে 
অন্যান্তসমূদয় কাধ অপেক্ষা দানই শ্রপ্রশত্ত 
জানিবে। ৩৫-.”৩৭। 

বদ্দি কোন বিধানু ব্যক্তি নিঃস্ব হম, তাহা 
হইলে তিনি প্র দিনে জপ নামকীর্তন ও 
ঙাধান্কে বারংবার প্রপাম করিবেন, আর 

ধনবান্ হুইলে “ভগবান্ আমার প্রতি প্রীত 
হইবেন” এই বিষেচনাস় ভগবানের সন্তোষা- 
খই শ্রদ্ধালহকারে ব্রহ্মাকে অলস্কৃতা গো, 
স্বর্ণ, ভিলপাত্র, দীপ, ভোজ্য, বস্ত্র, পুষ্প, 
মাল্য, কপুরি, অপুর, বনতৃরী, চন্দন, কুদুম 

এবং বিদ্ু্র প্রীতিকর অন্তান্ত ড্ধ্য কিংবা 
নিজের যাহা সন্ভোষজক ততঘষ্ঘ প্রদান 
করিবে । ৬৮-.৪৩। ৃ 

কোটি গোছান করিলে বে' ফল হয়, মাখী 

উতৎ্কজরথগুন। 

বটদাগরয়ে শখ ক্ষেতে উপুর যোতষে ॥ &২ 
মাঘ্যাধ জানীহি বৎকিঝিদেমেতৎ সমং দ্বিজ 
ব: কশ্চিদৃত্রাক্ষণে। ব্যাসনমণ্চ পরিকীর্তিতঃ। 
অভ্রাপি হুর্লভৎ যোগং কীর্তয়ামি নিশাময় 89৪ 

ইতি উৎকলখণ্ডে একপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ঃ॥ ৫১ 

ঘিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ। 

জৈমিনিরুবাচ। 

অন্ত/মেব গুরোর্বারঃ শোভনো যোগ উত্তমঃ। 
পিতৃদৈষং যদা খক্ষং ধনিষ্ঠামূলগে! বিধুঃ ॥ ১ 
মীনে ধন্ুঘি সিংহে চ কুলীরে তিঠতে গুরুঃ। 
মহামাতীতিনামায়ং যোগ: পরমছুল্প ই ॥ ২ 
মুহুর্তমাত্রং লভ্যেত পিতৃণাং মুক্তিদায়কঃ। 

পৌর্ণমাীতে অল্ষ্কৃতা সুলক্ষণা একটামাও 
গেদ্বানে তৎফল লব্ধ হইয়! থাকে । ৪১ 

কিন্ত ধিজবর ! পুরুযোত্তমক্ষেত্রে বট-সাগ' 
রের মধ্যে একটি গো-দান করিলেও তদপেক্ষ 
সমধিক ফল হয় এবং উক্ত বট-দাগর মধো 
মাঘীপুর্ণিমা দিবসে যৎকিঞ্িৎ ধে কোন বন্ত 
দান করিলেই পূর্বষৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ৪২1 ৪৩ 

উক্ত ক্ষেত্রে যে কোন ব্রাঙ্গণই ব্যাসতুল্য 
বলিয়া কীর্ভিত আছে। হিঙ্গবর এক্ষণে উক্ত 
মাতবীপুর্ণিমাতে হুর্লভ যোগের বিষয় কীর্তদ 
করিতেছি, শ্রবণ কর । ৪৪ 

একপণাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! উক্ত খাখী- 
পুর্ণিমাতে যদি রবিবার শোভদবোগ ও মথ।- 
নক্ষত্র হয় এবং চত্র ধনিষ্ানক্ষত্রের যুলে ও 
বৃহস্পতি ধ্গি মান, ধনু লিংহ বা! কর্কট রাশিতে 
অবস্থিতি করেন, তাহ! হইলেই এ পুর্ণিবাকে 
মহামাীপুর্ণিষা হলে; উক্ত যোগ অতীব 
ছুর্লত। ৯২ 

যুহূর্তমাতও উীরপ খোগ হইলে উছ! পিতৃ 



অত্র রং প্রকুববাত হাহন্, পিৃিমোক্ষণম্ ৯৩, পিতৃ হে! দধ্যাৎ দানানি হিথিধানি ৪.। - 
নরব্থ। দিবং রাস্তি গয়াপ্ান্ধে কতে হুট লাতারং ৎপিতৃংস্চাপি এবং হোচরতে ডু; 1 
ব্ন্থ! বহকাজকধ শ্ীতিযুক্তা বস্তি বৈ॥৫ | পিতৃপাকন্ত নিপ্পত্তিকক্ত। দাগরবারিণ! । . 
মহাবাধ্যাং দুতো লক । | পুজ!চ পুরুষাধ্যস্ত ভবেচ্চ কোটিশো গুণ& ৯১ 
স্বত্ব! পিতৃত্র্পরিতবা তিলান্তোভিরন্ান্থিত: ॥৫ | অন্ধ! ভর্পপং ্বানং পুজনৎ সাগরাতাগ ; 
অন্যেষাঞ্চাপি নায় বৈ স্ব চাপি ভিলোদকমূ। | মহামাধ্যান্ত মকলং কম্ম কুর্ধযাতঘাস্তসা! . 
পিতৃরয়তি স্বর্সথান্ নরকন্থাংস্চ সর্বশঃ ॥ ৬ গঞজাত্তঃ্ঘপনৎ বিষেণঃ পীত্ব। পাদে।দকো্চ ঘৎ। 
ব্হ্মণঃ স্দনধান্ঠান্ যোগঃ পরমহুল্ল তঃ ॥ ৭ লোকোত্তরং লভেং পুণ্যং ভংদিস্কোর্জলপানতঃ 
দেঁষেভ্যন্য বরং লন্ক! পবিভ্রৎ হি গয়াশিরঃ। অশ্বমেধাবভূথজ-কে'টিক্নানফলত্ত যৎ। 
তৎ ক্ষেত্র, দেবদেবন্ত বপুর্ভূৎ মহা্মনঃ। শুস্তাং দ্গানে কৃতে লিন্ধৌ লভতেহনুগ্রহান্ধরেঃ ॥ 
ধর সংগর্গমাসাদয ক্ষেত্রমন্তত্ধি পাবনম্॥৮ | ছাতা সন্তর্প্য বিধিবৎ পিতৃন্ দেবাংশ্চ ভক্তিতঃ 
তত্র শ্রান্ধং প্রকুর্ববাণঃ শুজদ্রব্যৈন্ত ভক্তিতঃ। | শ্রান্ধং কৃত্বা হবিষ্যৈশ্চ দত্ত! দাদানি চৈব হি 8১৫ 
মোচয়েৎ পিগুদানেন দেহবন্ধাৎ পিতৃন্ সুডঃ1৯ | ছৃষ্টা সন্পৃজ্য হিধিবৎ পাকষাদ্ ব্রক্মামনাতনম। 
লারা | মাতুও অন্ত চ ভাধ্যায়াঃ কুলানি চ শতং শতমূ। 

গ্রণের মুক্তিদা়ক হইয়! থাকে। ব্যক্তি মাত্রেরই |-___________________ 
পিতৃগণের মুকতি-বাসনা উ দিনে শ্রাদ্ধ করা | যে. ব্যক্তি পিতৃগণ-উদেশে তথায় বিবিধ 
কর্তব্য। ৩ বস্ত দান করে, প্রভু নান্পায়ণ, নিশ্চয়ই সেই 

এ দিনে পুত্র গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে | দাতা ও তদীয় পিতগণকে মুক্ত করিয়া 
নরকস্থ পিতৃগণও হ্বর্গে গমন করেন এবং | থাকেন। ১০ 
দুরন্থ থাকিলে বহুকাল তথায় সানন্দে বাস সাগর-জলে শ্রাদ্ধীয়ান্ন পাক ও ভগ্গবানের 
করিতে পারেন; কিন্তু উক্ত মহমাথী পুর্ণিমাতে | পুজা করিলে শতগুণ অধিক ফল হয়; এজন্য 
পুত্র পুরুযোস্তমে দিন্ধুতীরে গমনপুর্রবক সম! | মহামাতী ভিন্ন অগ্ত সময়েও সাগরসলিল 
হিত চিতে জানাস্তে সানন্দে পিতৃগণ-উদ্দেশে | দ্বারাই তর্পণ, মান ও ভগবৎপুজা করিবে এবং 
কিংবা অপর ব্যক্তিগণের জন্য নামোচ্চারণ | মহামাধীতে যাবতীয় কাধ্যই শুজ্জলে কর্তব্য। 
করত সভিলোদ্ক তর্ণপ করিয়া! কি স্বর্গস্থ | গঙ্জাজলে স্নান ও বিষুপান্বোপকপানে যে 
কি নরকস্থ সমুদায় পিতৃগণ প্রভৃতিকেই রঙ্গ: | অলৌকিক ননুকৃত সঞ্চিত হয়, সাগর-দলিল 
লোকে উপনীত করিয়া থাকে, এই জন্তই | পান করিলেও ভাদৃশ হইয়। থাকে । ১১১৩ 

বলিতেছি উক্তি যোগ পরম হুর্নত । ৪--৭ বগ্ততঃ, কোটি অশ্বমেধ বজ্কে অবভৃথ 
বৎস! দেবগণের নিকট বরলাভেই গয়া- | স্লানজন্ত বে পুণ্য উক্ত আছে, ভগবান্ হরির 

শির পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু ধাহারই সংসর্গে। অগুগ্রহে একমাত্র নিষ্কুসলিলে দ্বান করিলেই 
অপর পুণ্যক্ষেত্রসকল জনগণকে পবিত্র করিতে | তৎপুন্ঠ লব্ধ হইয়া থাকে। ১৪ 
স্্চম হইয়াছে, উক্ত পুরুযোভমক্ষেত্র, সেই | মানব, ভ্রক্তিভাবে লিঙ্কুজলে জানান্তে 
শা দেন ভগবানেরই সাক্ষাৎ বপুঃ্বরপ। | দেবত! ও পিতৃগণের বখাধিধি ভর্পণ, হবিধারি 

. এরা সন্তান, সেই পহিভ্রতম পৃরুষোত্তম- | ছার! পিতৃশ্বণ-উদ্দেশে বিধিবে!ধিত শ্রান্ধাচরগ, 
সরে তকত-হকারে পবিত্র জধ্যনিচয় ছ্বায়! | ছিজ-করে। ছানীয়দ্রধ্যমকল ছাদ এবং সাক্ষাৎ 
শ্র্থি করত, 'পিগুদান করিয়া! বে পিডৃগণকে  ব্রদ্মাদদাতন জগরাধদেবকে খপনিপূর্য্ক রিধিষৎ 
গ্রুন হইতে মুক্ত কৃরিবে, ধিরে আয় | পুজা করিলে আখ্মহুল, মাতৃহুল ও খবর, 
সখ্য কিআর1৮৯.... ... | হুলের শত শত পুরুষকে ভবসাগর হইতে 



ইস ২ 

বিমৌচ) তৈরেধ লমং পরেব্রন্মণি লীয়তে ॥ ১৬ 
বংশানাং ভাগ্যসম্পত্তা! ভাতৃশো! হি ভবেৎ সুতঃ 
শরা্ধং বন্ত মহাম্যাং কুর্ধযাৎ শ্রীপুর্লূযোভমে। 
শ্রাহ্ধং যে কুধুস্তহাং হৈ বা বাতি সম মুতঃ। 
তির্যগৃযোদিগ্াত্যন্ত প্রোডুতাঃ পারে গুভিঃ ॥১৮ 
ময়ভি গতোবিতবা। চ পিতরভ্ভৎ মুধধাখিতাঃ।  * 
গার্খবতঃ পৃগ্ঠতশ্চাথে সমক্ষাধঃকুলোস্বাঃ। ১৯ 

আ.ব্রহ্গাপো ধে হি কুলতরয়ে চ 
প্রয়ান্তি তস্মিন পুরুযোস্তমাথ্যে । 
সুচুর্লভে বর্ধসহতআকে চ 
মেবধিলেব্যে চ জুযোগ উত্তমে ॥ ২০ 

স কালো চুর্নভো৷ লোকে নালপুণোরবাপ্যতে। 

বিশ্তশাঠযৎ ল কুব্বাঁত প্রাপ্য তং যোগমুত্তমমূ ॥২১ 
বিশশ্বরৎ শরীর বিতঞ্চাপি শরীরিণামূ॥ 

মুক্ত করিয়৷ তাহার্দিগের সহিত পরব্রদ্ধে লয় 
প্রাপ্ত হইয়া বায় । ১৫১৬ 

যে ব্যক্তি, পুরুযোভম-ক্ষেত্রে মহাম]খী 
পুর্ণিমাতে গ্রান্ধ করে, ত্রিকুলের ভাঁগাবলেই 
তাদুশ পুত্র গন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ১৭ 

ফল কথা উক্ত তিথিতে উক্ত স্থানে যাহার৷ 
প্রান্ধ করে তাহারই ধন্ত; এমন কি, যে পুত্র 
শ্রান্ধার্থ উক্ত ক্ষেত্রে গমন করিতে থাকে, 
ভিধ্যগৃষোনিগ্গত তদীয় পিতৃগণ তাহার পাদরেণু 
সবায়াই আত্মোন্নতি লাভ করে এবং প্রত্যক্ 
নীচযোনিজাত সেই পিতৃগণ, মানন্নহৃদয়ে 
তাহার সন্ুখে, পশ্চাৎ্ভাগে ও পার্থদেশে 
গমন গ অবস্থানপুর্বক তাহাকে তংক্ষেত্রে 

লয়] যাইতে থাকে। ১৮১৯ 
এই জন্তই বলিতে, ব্রহ্ধা! হইতে ভ্রিকুল- 

মধেো যে সকল পুতর-লহআঅ বর্ষেও হুহুর্লন্ড 
উজ্জ পরম ধেগ উপলকে দেবধিসেব্য সেই 
পুরুযোভমে গমন করে, তাহান্াই ঘথাথ 

পুত্র । ২০ 
ছিজবর! উদ্ত মহাযোগরূপ পুথ্যকাল 

জগতে অতি ছুর্নত ৷ খসপুণ্য মানবগণ কখনই 
সাহা প্রাপ্ত হয় লা। এজন এ 
ঘোখ প্রাণ্ড হইয়! কাচ ধিহশাঠ্য কর! উচিত 

চ 
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ন আগ উম 

যনধত্া ব্রাঙ্গাণকয়ে ধনং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ২২ 
কামাদ্কামতশ্চাপি মোক্ষৎ ত্র লতেগ্জবম্। 
জ্ঞানানপি ভবেমুক্তিরিতি বেদাভ্তগীঃ শ্রুতি: 
তত্র মন্ত্ঃ প্র্ণ্তান্ত হুপিম্কাঃ ন্যনরপাৎ গ্রবমূ। 
লীনিতজ্ক জগনাথঃ সর্ধ্বকা মগ্রন্থত্তথ। ॥ ২৪ 
কিমত্র বহুনোক্তেন কৃতকৃত্যে! ভবেমরঃ। 
হুশ্চিকিতন্তমহাব্যাধি-বিমুক্তঃ নানতো। ভবেৎ 8২৫ 
মহাপাপৈরবিনক্তঃ স্তাৎ বু্ধিপুর্ধ্বকতে ছ্বিজ। 
কিং পুনঃ ক্ষুদ্পাপৈত্ত কাল: খলু মুহূর্লভঃ ॥২৬ 
প্রজ্বলন্তৎ বহিচরাশিৎ বথা প্রাপ্যাতিদহাতে। 
তু্া মাঘকমেবৎ হি পাপরাশিক্্রিধোতকঃ ॥ ২৭ 

নহে ১ কারণ, দেহিগণের বি ও শরীর 
উভয়ই বিনশ্বর ; কিন্ত গর বি ধদি দ্বিজ-করে 
অর্পণ করা! ধায়, তাহা হইলে উহ! কোটিগুণ 
বর্ধিত হইয়া থাকে । ২১২২ 

মানবগণ কামতই হউক আর অকামজঃই 
হউক তৎকালে তংস্থানে কিঞিৎ দান করিলে 
নিশ্চয়ই মোক্ষলান্ড করিতে পারে, এবং এতদ্- 
ভিন্ন তত্বজ্ঞানলাভেও যে, মুক্তি ছয়, তাহা ত 
বেদান্ত শাস্ত্েই নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২৩ 

তথায় তৎকালে মানবগণ যেমন্ত্র জপ 
করে, সেই মন্ত্রের যে জম্যকৃ সিদ্ধি হয়, 
তাহাতে আর সংশয় নাই, এবং তজ্জন্ত 
জগন্নাথ দেব শ্রীত হইপ্স। জপকারীর সমুদয় 
কামনাই সিদ্ধ করিয়া দেন। ২৪ 

এ বিষয়ে অধিক আর কি, কহিধ, ফলে 
তৎকালে তথায় যেকোন সব্দাচরণেই মানব 
কৃতার্থ হইয়া থাকে । দ্বিজবর ! এ সময়ে পিল্ু- 
জলে বান করিলে মানব নিঃসন্দেহ ছুশ্চিকিতন্ত 
মহাব্যাধি হইতেও মুক্ত হইতে পারে ; এবং বদি 
“ইহাতে আমার নিশ্চয়ই সমুধক় পাপ বিনষ্ট 
হইবে” এইরূপ জানে ম্লান করে, তাহ! হইলে 
সস পাপের কথ! কি, মহাগাতকসমূহ 
হুইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্কই ঙঁ 
সমন অতীব হুল । ২৫২৬ 

বন! ভ্রিবিধ পাপের কথ! কি? প্রজঙ্গিত 
অনলে ভূলরাশির ভায নহাষাখীযোগে সিদু, 



ত্বিপঞ্চশোহধ্যায়়। 

ভ্তাং দাতা গিচ্ছুগলে দৃহুতে তংক্ষণাদপি। 
মহামাধ্যাং মহাক্ষেত্রে মহাপুরুষ ক্ষিণে॥ ২৮ 
মহার্ণবে নৃণাং ন্নানং মহাপাতকনাশনমূ।, 

হ৮৩ 
৯ 

 কেধলং শুশ্রুযামে! বৈ গয়াশ্রান্ধং কতং হুতৈঃ। 
উদ্ধারয়তি বংস্ঠাংস্তে ভি্ধাধে ন্রকৌকমঃ 1৩৫ 
তেষাৎ তন্ছচনং ভ্রুতব। স গত্বা শান্সরবিভতমঃ । 

কথিতৎ শ্রুতপু্ববৎ তে দৃষ্টপর্ব্বং বদ্ামি তে॥ ২৯ বিধিনা ভক্তিযুক্েন গয়ায়াং গুঢিভির্ধ নৈঃ 1৩৬ 
পাষগ্ডানাং কুলে কশ্চন্বাসীন্ধার্ম্মিক উত্তমঃ। 
ধর্মশান্ার্থকুশলো বিষুভকে। দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৩০ 
তৎ পুর্বে তন্ত কুলজাঃ পাবণ্ডা নরকৌকসঃ। 

নানাবিধানি আজানি চকারাঙৎ মুদি; । 
ততন্তে নাস্তিকে। বংাত্তৈবাতিপ্রমোহিতাঃ ॥৩৬ 

স্তথ।। 
তির্ধোগৃযোদিগতা যে চ তে সর্ষে বৃন্দশে! গতাঃ পরিবাধ্য পুনঃ পুত্রমচর্বংশত্রয়োস্তবাঃ ॥ ৩ 
বিজ্ঞাপয়াঙ্াহুরিখং পুত্রকানম্মান্ সমুদ্ধর। 
গয়ায়াং পিগুদানেন বয়মত্যন্তচুঃ খিতাঃ ॥ ৩২ 
মহামোহবশাদ্ যেন বিমুখ! বরমীদৃখাঃ। 
পরৎ পরাণাৎ পরমৎ নার্চয়ামস্তমোময়াঃ ॥ ৩৩ 
ধর্মমার্গে প্রবৃতা মাং কুর্ববাণাশ্চ প্রতিক্রিগ্নামূ। 

পুত্রক শ্রান্ধমম্মাকমুদ্ধারায় কৃতৎ মু । 
সদ্বৃতেন তৃয়া শাস্ত্রমার্গতঃ সত্যমেষ তৎ 7 ৩৯ 
কিমেত্থবান্ধমন্মাকৎ দর্শনায়াপি নাভবৎ। 
সৃভৃশং তাড/মনানাং লৌহদটঃ সমস্ত; ॥৪০ 
দৃষ্ঠভে পিতরোহস্তেষাং শ্রন্ধদানাদৃগয়াশিরে। 

ন জানীমো ছুঃধরাশেঃ কেন স্তাৎ সংক্ষয়োভবেৎ | বিমানধরমারুহা দিবলোকং প্র্াস্তি তে॥ ৪১ 

মব দিব্যঅগৃগন্ধত মণাঠ। 
জলে অবগাহন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রকার । 5৪ অগৃগষতূ 
পাপরাশিই দগ্ধ হইয়া] থাকে। উক্ত মহাঁ- 
কেত্রে মহামাধীযোগে মহাপুরুষের দক্ষিণস্থ 
মহার্ণবে সান যে, মানবগণের সর্ব্যবিধ মহা 
পাপ-পুর্ষের সংহারক তাহা পূর্বেও কথিত 
হইয়াছে এবং তুমিও শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে 
এ বিষয়ে পূর্ব কোন ঘটন। তোমায় বলি, 

ব্খস! কেবল ইহাই আমরা শুনিয়াছি 
যে, পুত্র গয়াধামে শ্রাদ্ধ করিলেই নরকবামী 
ও তি্ধ্ক্ যোনি প্রাপ্ত পূর্বপুরুষ সকল উদ্ধার 
প্রাপ্ত ছয়। ৩৫ 

পাহগুকুল"সমভূত শাস্ত্রবিত্তম সেই ব্রাহ্মণ 
ববপুক্ুষদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে গয়াক্ষেত্রে গমন” রি 

শুন। পুর্ব্বে কতিপয় পাষগুদিগের কুলে : পূর্বক সানন্দে ভক্তিসহকারে স্তায়োপাত্ 
ধর্শান্ার্থকুশল বিয্তক্ত ঢৃঢব্রত সাধুশীল 
এক ধার্মিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! একদ! 
নরকবামী ও তির্্গূযোনিগত তদীয় পাও 
পুর্ধ্বপুরুষ্গণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট 
আগমনপুর্বক এইরূপ বলিয়াছিল, হে স্নেহ" 
ল্পন্ন পুত্র ! আমরা বৎপর নাস্তি ছুঃখ ভোগ 
করিতেছি, তুমি গয়ায় পিগুদান করিয়।! 
আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমরা মহামোহ- 
বশত সদাচার-বিমুখ হইয়াই এবংবিধ দুরবস্থা" 
প্র হইয়াছি এবং তমোগুণে পুর্ণ হওয়া্েই 
গরাৎপর পরমেশ্বরকে কথূন অর্চনা করি নাই; 
অধিকস্ত ধর্মমার্গে প্রবৃত সাধুদিগেয ধন্চারণে 
বিদ্কর, বিল্ধ উৎপাধন করিয়াছি । এক্ষণে 
জানিনা, এই ভবার্ণৰে কিরপে জামাদিগের 
অসীম ভুংখ্রাশি য় হইবে ? ২৭---৩৪। [ 

পবিত্র ধন দ্বারা এক বৎসরকাল বিধিবিধানে 
নানাধিধ শ্রাদ্ধ করিল বটে, কিন্তু কিয়গ্দিনের 
পর ছুংখার্ণব-নিমগ্প অতিপ্রমোহাবিঃ ও নাস্তিক 
তীয় ত্রিকুল-সম্ভূত তির্ঘগ যোনিগত ও প্রেত. 
ভূত দেই পুর্ববপুরুষগণ পুনরাগন তাহাকে পরি- 
বেইনপুর্র্বক কহিল। ৩৬-_৩৮। 

পুত্র! তুমি সৃবৃত্ত বলিয়৷ আমারগিগের 
উদ্ধারার্থ শাস্রমার্গামুদারে গয়াধামে পুঝঃপুনঃ 
শ্রাদ্ধ করিয়াছ সত্য, বিস্ত আমরা তৎকালে 
যমদৃত্গণের লৌহদণ্ডে সর্বথ! তাড়িত হইতে 
থাকায় তাহা দর্শন করিতেও পাই গাই। 
আমরা সর্কাধাই দেখিতেছি, গয়াশিরে 
পিওদানহেতু অপরের পিতৃগণ কেমন উৎকৃ 
বিধানে আরোহণ কিয়! দিবালোকে “গন 
করে৷ তাহারা আমাদিগের সমক্ষেট্ অভ 



সৌরভামিত দিবামাল্যে বিভূষিত হয়, কিন্ত 
আমর! এমত পাপী যে, তুমি শত শত শ্রাদ্ধ 
করিলে কিন্ত কিছুতেই আমাদিগের পাপক্ষঃ 
হইল না। ৪১1৪২ 

আনমনা ধর্মশান্্-বহিষ্কৃত বলিয়। আমর! 
ইহা! জানি না যে, কিরূপে মিঃসন্দেহ আমা" 
দিগের হুঃখের অবসান হইবে। ৪৩ 

হে পুত্রক! জীরোদ সাগর হইতে চম্ত্রমার 
ভাঁষ তুমি আমাধিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, 
তুমি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি দেখি না।8৪ 

হে হিজ্োগম! ধেরূপে তুমি দুঃখার্ণব- 
নিমগগ আমাদিগকে ছুঃখ-সাগর হইতে পার 
করিতে পার, তাছা। ত্বঃধই হিচারপুরধ্ধক তব 
তবস্থরপ কাধ কর। ৪৫ 

একমাত্র পুত্রই বংশঞজাত মানযগণের 
উদ্ধীরপাধনে সমর্থ হয়। এবং পুরে 
জনাযাটরণহেডু তাহা! দরকে পতিত হইয়া 
থাঁকেল। ৪৬ 

হে পুন! যাহাছিগের হংশে তোমার 
ভাব গুবাদী পুত্র জব্গ্রহণ করে, হায়! 
জাদি লা, দন্ত তাহাদিগকে ঈমৃশ হুধোবে 
ভরা হয়। ৪. 

.ছায়। নিকলেই অবগত আছেন হে বে 
মদ পাপা! দিব 'গরক-বাতন ভোগ 

উত্বালখদ্ ২৮৪ ্ 

আান্মাকৎ ইবইতে পাপং কৃতৈঃ শাধশতৈরপি 4৪২ ইতি দ্ীনার্ভবচলং পুর আকগরতা। 
, বযয্তেরজানীমো। বর্মশাস্্রবছিকৃতাঃ । নপ্রত্যুবাচ পাপিউব-স্টান বৈ স ছিঙগোভিমঃ 
'কখং ব! তুখেবিলয়ে। ভবিষ্যতি উ'নো প্রবমূ ৪৩ | কেবলৎ চিত্তপ্নামাস দোলাচলিতরভেতমা। 

তৃমন্মাকং কুলে জাতো বারিধেরিব চজ্রমাঃ | | শস্ত্রং শ্রমাণৎ অর্ত।াদাং কত্যাকত্যব্যবস্থিতৌ ॥ 

তবাং বিন! গতিরস্থাকং তৃষ্ঠতে ন হি পুত্রক ॥89 | তৎশাস্তপ্রস্থিতো নিত্যৎ বৈপরীতযৎ কখং ব্রজেৎ 
হুধারণ্ঘনিমপ্রলাং পারং নেতুং তেব ন:। | ভবস্ত এব পাপিষ্ঠ! বং্ঠা এতে মমাধুন। ॥ ৫১ 
হেন শক্তো বিচ বৈ কুরনযাণ্ড ঘিজোতুম 8৪৫ | গয়াশ্রান্ধং সর্বপাপ-নোদসং শান্রচোদিতমু। 
পুত্র একো বিক্রিয়তে বংগ্টানামুদ্ধীতৌ নৃণাম। | বধাবিধি কতং শ্রান্ধং শঙং নৈতে বিমোচিতাঃ॥ 
ুত্্ৈবাপচারেণ নরকেহপি পতস্তি তে ॥ ৪৬ | শান্ত প্রধাণৎ সর্বষাং কৃত্যাকত্যবিধে। লা । 
তারশো গুণধান্ পুত্রঃ ঝুলে যেষাৎ সমূদৃগভঃ। | ইতি সাক্ষাদ্ ভগবতে। মুধপদ্ধাসিনির্গতমূ॥ ৫৩ 

ঈদৃগ্ হুঃখার্গবে তেধামুত্পুতির্ায়তে কথম্ ॥ ৪৭ | এবং চিন্তাকুলমতের্বানী ব্যোমসমুদ্তবা। 

গর্বে হুদ্ধতকন্্মাণো যাতনানু স্থিতাশ্চ যে। অশরীর! জগাদোচৈস্তবান! সংশয়চ্ছিদ্ব! ॥ ৫৪ 
সৎপুত্রেণ গতিং যাত্তি দিব্যা তে নাত্র সংশয়ঃ॥ | বর্ধন সত্যং গরাশ্রান্ধং সর্ধ্বকল্মষনাশনমৃ। 

পিতৃপাং হূর্গতিহরং ব্রহ্মলোকগতিপ্রা্্ ॥ ৫৫ 

করিতে থাকে, নিঃপন্দেহ, তাহার সকলে সৎ- 
পুত্র হেতু দিব্য গতি প্রাপ্ত হয়। ৪৮ 

তৎকালে সেই দ্বিজোপতম পুত্র, পাপিষ্ 
পূর্ববপুরুষদিগের করণাপুর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণ 
করিয়া তাহাদিগকে কিছুই প্রত্যুত্তর দ্বিল না, 
কেবল দোলার ন্তায় দোচ্ল্যমান চিন্ডে এইরূপ 
চিন্তা করিতে লাঙ্গিল যে, মাঁনবগণের কর্তব্যা- 
কর্তব্য ব্যবস্থাবিষয়ে শাস্ত্ুই ত প্রমাণ, অতএব 
যে ব্যক্তি মতত সেই শান্ত্রাহমোদিত কার্য 
করে, গে কেন বিপরীত ফলগ্রাপ্ত হয়? 

আমার এই পূর্ববপুরুষগণ, না হয় অস্তি 
পাঁপিষ্ঠই হউন, কিন্তু শাস্ত্রে ত কধিত আছে 
যে গলাতে শ্রাঙ্ধ করিলে সমস্ত পাপই 
বিনষ্ট হয়; অতএব আমি ধখন গরাতে ধধা, 

বই | বিঘি শতগঙ্ঘাক শ্রাদ্ধ করিলাম. অখন 
ইহারা কেন মা মুক্ত হইলেন? অর্ধ! 
বর্তব্যাকর্তব্য হিধিবিষয়ে শান্্ুই সকলের 
প্রমাণ, এই মহাহাক্য ত সক্ষাৎ তগহানেরই 
মুখপ্র হইতে হিনিরগত হইয়াছে । ৪১.০৫৩ 

যেমন সেই দ্বিজবরের মল এইরূপ চিন্তা 
কুল হইল, মনি ভদীর' খানালংশয়নাণিনী 
শরীর দৈধবাদী গঙনতল হইতে কীযাবে 
র্রাহ্মণকে কহিল; গন লঙাই বটে বীজে 



4 
1. দঃ 

॥ শিশ্ন ৯ 

নতে লান্পাগানাধ। জাতভাবদাবকা; লন্বঘা। 

তেষাৎ সস্ততিজাতোছসি স চ বেদফলং লডেৎ 

বর্ষগাদুগং শ্রাপ্তমুনধূৎ বংশজান্ শ্বকান্। 
বগি বাঙগি ভো। বিগ্রী শৃখু তত্বং রহন্তকমৃ। 
পাহগানাং লমুস্ধারঃ অধিদ্যাবিলয়ং তথা । 
উতর সাশং বিদ্ধি তয়োঃ কারণমুচ্যতে॥ ৫৯ 
আত্মসাক্ষাৎকৃতির্বা স্তাৎ ক্ষেঞ্জে শ্রীপুরুযোভমে 
মহামাধ্যাং পিগুদানং লবণোদভটেহধবা ॥ ৬০ 
কদাচিমপি পাপানামাত্মপার্ষীৎকৃতির্ভবেৎ | 
তথ্ধংশদীপ ভ্রৈব শ্রা্ধং কুক্ু মহামতে ॥ ৬১ 
রক্ষাসি সব ভত্র মুক্তানাং পরমা গতিমূ ৬২ 
ইতি উৎ্কলধণ্ডে ছিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ 

শ্রী্ধ করিলে পিতৃগণের সর্বপ্রকার পাপ ও 
ুর্গতি দুর হয় এবং তাহারা ব্রহ্ধলোকে গমন 
করেন; কিন্ত তোমার পূর্ববপুরুষগণ সাধারণ 
বাঁক্তিদিগের স্তায় সামান্ত পা্গী নে, তাহারা 
হ্ষ্ডোহী হ্ইপ্না সতত অন্তর্ধামী পরমে- 
শ্বকেও অবজ্ঞা করিরাছে। ৫৪--৫৬ 

উহার! বেধ-বিরুদ্ধাচারী বলিয়া বছল গয়া- 
শ্রানধেও উহার্গিগের মঙ্গল হইবে না এবং 
তুমিও উহা্দিগের বংশজাত বলিয়া বেদোক্ত 
ফল পাইবে ন!। যাহাই হউক, বিপ্র! তুমি 
বখন সমুজ্জল ব্রহ্থাতেজ প্রাণ্ড হইয়াছ, তখন 
যদি স্বীয় পুর্বপুষরুগণকে উদ্ধার করিতে বাহ 
কর, তবে খুঢ়তত্ গুন । ৫৭1৫৮ 

পাহগুগণের উদ্ধারসাধন ও অবিষ্যা নাশ 
এ উভয়কেই লঘান জানিও, মমীধিগণ, 
আখ্মাক্ষাৎকার অথব! পুরুযোভমক্ষেত্রে লঘণ- 
সাগরভীরে মহামাধীতে পিগুদানকে ডত্ভয়ের 
কাঞ্ণ বলেম। ভদ্গধো পাপিগশের জাত্মু 
সাক্ষাৎকার অতি কদাচিৎ নত্তব এ্রজন্ত, হে 
মহামতে পাহখকুলদীপ | তুমি মহামাথীতে 
জীবেপ়েইি পিগুদান কর, খ্বচক্ষে গেধিবে, 
ধবপুকবগণ-পাপসুক্ত হা পতি শ্রাণ 
হইলেন । ৫৯০৯২ 

২৮৫ 

ত্রপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ঃ | 

জৈমিদিরুবাট। 

ভ্রুত্বেখ মাকাশঙ্গিরং পরমং হরধমান্থিতঃ। 
মহামাধ্যাৎ সমীপায়াং জগাম ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৯ 
পথ্যস্তভূমৌ ক্ষে্রন্ত প্রবিশন্ গ্ৃশে খ্বকান্। 
শুজধনত্বান্ শু্রবর্ণান্ নির্ধলান্বরধারিণঃ ॥.২ 
বৈদিকজ্ঞানসংগুদধ-বচলঃ জীপকলাষান্। 
তমনুব্রজঙ সাক্ষাদ্ হৃষ্যত*্চ পরস্পরমূ ॥ ৩ 
₹ বতঃ সাধু পত্র ত্বং ধ্রঘৎ নস্তারযিহালি। 
সাধু ব্যবদিতং ভাত যাত্রাগচ্ছসি ক্ষিতেঃ । 
পাবনং পরমং শ্থানং নিপ্রতাহবিমুক্তিত্বমূ॥ ৪ 
সন্গিধাবাগতানাৎ নঃ তমঃ সঙ্জীন্নতেহধুন| । 
উদ্যতে। ভাস্বরন্তেব মহেজককুতে। ভূশয ॥ ৫ 

জৈসিদি বলিলেন, সেই দি ঈদুশ 
আকাশবাণী শ্রধণে পরম হর্ধ প্রা্ড হইল! 
পরে মহামাধী সমীপবর্তিনী হইলে সর্ববেতিম 
পুরুষোত্তম'ক্ষন্ধাভিমুখে যাত্রা করিল । ১ 

কি আশ্চর্যের বিধয় ! সেই ব্রাঞ্গণ যেষদ 
সেই ক্ষেত্রের সীমায় প্রবেশ করিল, অমনি 
দেধিল, ত্বীয় পুর্ব্বপুষগ্গণের পাপক্গয়হেতু 
তাহারা পবিত্র দেহপ্রভাসম্পর, শুদ্ধস্ভৃতণ, 
শালী, ও নির্্ল অশ্বরপরিধায়ী হইয়া পরস্পর 
সানন্দচিভে পশ্চাৎ গপশ্চাৎ আগমন করত 
বৈদিক জ্ঞানোদয়জন্ত বিশুদ্ধ ধচনে বলিতে. 

ছেন “পুত্র ! সাধু সাধু! তুমি নিশ্চই 'আমা 
দিগকে নিস্তার করিবে। তাত! যে স্থান 
মান্বগণকে নির্ধিদ্বে মুক্তি দান করে : এবং 
যাহা ভুতলমধ্যে পরম পবিভ্রতাকর; তুমি ধে 
সেই শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া” ইহা তোমার 
অতি প্রশংসনীয় অধাসায়ই ইইনাছে। ২৪ 

বস! হৃতাদেবের উ্য়ে পুরব্বদিকের 
প্রগাঢ় অন্ধকার যেয়প ভিবোহিত হয়, তগ্রুপ 

ক্ষেত্রের স্গিধানে জগিহল করাতে এক্ষণে । 
আমাদিগের দিরতিশয অঞ্যানার্ধকার কালী 
হইভেছে। ৫ 



২৮৬ 

ল ছি গিরঃ শ্রুতৃ! বংগ্রনাং বিমলাত্বলামূ। 
বিশ্বযং পরমৎ লোভে কেত্রন্ত মৃহিমপ্রতি &* 
স্বগণ্রেগণাকীর] ক্ষেত্রমার্গমবাপ্য তৎ। 
চতুর্নুবিমিক্রাস্তলোকং বিধিযিধানবিৎ ॥ ৭ 
সত্যমেষাহ বহ্গণী বিদ্যা সাকাশভাধিতা । 
কখং সখ্য! বঙেযুন্তে লোকানুগ্রাহকাঃ হুরাঃ। 
সর্বেষাৎ কর্ধণাং পাকৎ বিশস্তপ্তবদর্শিনঃ ॥ ৮ 
অহ মৈ জন্মনো ভাগ্যৎ পাষগুুলসন্ভতেঃ। 
উদ্ধারণসমর্থোহহমেতেষামপি যোহভবমু 8৯ 
গয়া্রাদৈর্বহকৃতৈঃ ফুযোনিগতয়ে! জলাঃ । 
বিশুদমতরস্তে মাং ভাবস্তে ভাত্বরত্িষঃ ॥ ১০ 
দিব্যদেহোহ্হমপ্যানং যদেতে মোচিতা ময় ১১ 

বিধি-বিধানজ। সেই ত্বিজবর, শ্বীয় মৃত 
জ্ঞাতিগণ ও ক্রন্ধাকর্তৃক প্রেরিত দৃতগণে 
পরিপূর্ণ ভ্রীক্ষেত্রপথে উপস্থিত হইঘ্াই তাধায় 
উপস্থিতি জন্ত বিমলাত্মা পূর্ববপুকুষদিগের তাদৃশ 
বচনাবলী স্তবনপুর্ধক ভৎক্ষত্রের অপূর্ব 
মহিম! জানিয়! পরম বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং 
ভাবিলেন, সাক্ষাৎ বিদ্যরূপিণী সেই দেব- 
গরণোক্ত আকাশ বানী সত্যই বলিয়াছেন, ফলে 
ছুরগণ যখন জনগণের প্রতি অনুগ্রহকারী 

এবং অধগ কর্মের পরিণাম ফল 
বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন কি কারণেই ব! তাহারা 
মিথ্যা বলিবেন ৭ ৬--৮। 

যাহাই হউক, যে আমি নরকবাসী এই 
পুরধ্বপুরুধগণের উদ্ধারণে সমর্থ হইলাম, সেই 
আমি পাবগুকুলের সন্তান, হইলেও আমার 
জগ্মগ্রহণে কি সৌভাগ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ৯ 

কি আশ্চর্যের বিষয়! গয়াক্ষেত্রে বছ শ্রা্ধ 
বানেও ধে সকল লোক পূর্বধৎই কুৎসিৎ 
(যোনিতে অবস্থিত ছিলেন, আজ কিন। তাহার! 
উীকেত্রের মহাত্বো বিশুদ্ধমতি ও দিবাকরের 
টায় : ভেজঃপুর্ধ-কলেবর হইয়া! আমাকে 
প্রশংলাহচক' বাক্য বলিডেছেন। ছে! 
'আমাহারা, যখন: ইহীরা পাপমুক্ত হইলেন, 
তখন আমিও যে গথ্যগেহ হইয়াছি, তাহাতে 
আয় সংশয় লাই । ১০1১১ 

উইতকলখগুম্। 

চিন্তয়গিতি তৈঃ সার্ধং জননন্াধবর্জুনি। 
খনৈঃ শদৈহ্ধেহখৎ ভীখরাজন সঙ্গিধিমৃ। 
গ্ধ। স্ানং বিধানেন শান্তরীয়েণ চকার সঃ ॥ ১২ 
বিধিবততরপরিতাধ দেবানপি গণাংস্তধ]। 
শ্রা্ং চক্রে মহাভক্তযা সমৃদ্ধবিধিনা দ্বিজঃ ॥ ১৩ 
শ্রান্ধাবদানে দেবেশং ঘাবন্ধ্যায়তি নিশ্চলমূ। 
তাবদ্িব্যবিমানানি জলদ্রত্ুগণানি বৈ ॥ ১৪ 
চত্্রহুধ্য পুকাশানি কামগানি লভোহলণে। 
ব্দ্যাধরৈরপ্রোভিঃ পুষ্পবৃষ্টপ্রকীর্ণ কৈ? ॥ ১৫ 
সমস্তাহেষ্টিতান্তন দৃষ্টেবিষয়মাহযুং। 
স্বর্ণ কিদ্ছিপিনাদৈশ্চ বীণাক্কা পৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৬ 
সঞ্জাতধ্যানভঙোহসৌ পুনস্তানি দদর্শ হ ॥ ১৭ 
দেবদৃতাঃ সমাগত্য সাদরং প্রণিপত্য চ। 
সংভৃ় বাগৃভিছিব্যাতিস্তান্ পিতৃতস্্ত পশ্তঃ 

সেই ছিজবর,এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
জনতাপূর্ণ ভ্ীক্ষেত্র-পথে পূর্ববপুরুষগণের সহিত 
ধীরভাবে অতি ক্লেশে গমন করত ক্রমে তীর্থ 
রাজের সমগিধানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রীয় 
বিধানানুসারে দান করিল। পরে দেবতা ও 

পিতৃগণ-উদেশে বযথাবিধি তর্পণাস্তে ভক্তি- 
সহকারে মহাসমারোহে শ্রান্ধ করিল । ১৩ 

শান্ধাবসানে যেমন দেবেব জগনাথকে 
নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল, 
অমনি আকাশমার্গে সমুজজ্বলরত্বর| জি-ব্রাজিত, 
চক্্রহুর্ধ্যসমপ্রভ, কামগ দিব্য বিমানমালা 
তাহার দৃষ্টিপধে পতিত হুইল। অদ্দরা ও 
বিদ্যাধরগণ জেই বিমান-নিবহের চতুর্দিক 
পরিবেষন পূর্ব্বক পুষ্প বর্ধণ করিতে ছিল এবং 
বিমান-নিধন্ধ ন্বব্ণময় কি্বিনীমালার হুমণুত 
শষ ও চতুর্দিকে মনোহর বীণাধ্বনি. হইতে. 
ছিল। তদর্শনে ছিজবর়ের ধ্যানগঙ্গ হুইল 
এষং বহি তে পুরা তত চৃ্ঠই দর্শন 
করিল। ১৪-.১৭ 

তৎপর়ে বল দেবদূত, ছিজধরের নিকটে 
আিয়! তাহার সমজেই' তদীর় -'পিডগণকে 
সারে প্রবিপাত পূরঃসর ছিষ্য বচনে।ছাড়িবাদ, 
করিকা কহিল, আপবাদিগের : পৌস্াগ্য 



ব্রিপক্ধাপোহধ্যায়ঃ। 

পর্ণো বচনাধূযুযং ভ লোক, প্রয়াসথ। 
অহো! হস্ত নিখানানি ব্ছলোকাগতাদি বৈ 1১৭ 
ধন্তেনানেন বংষ্টেন বিষুঃভজিপরেণ চ | 

মহারৌরহযোগানাৎ যুগ্ম/কং তারণৎ কৃত্তৎ ॥ ২, 
পাষগানাং ন নির্মোহ সংসায়াধ প্রবর্িনামূ। 
প্রবর্তিতানাং মোহেন অবিদ্যামূলসৃমুন! ॥ ২১ 
ষদ্যম্মিন্ পাবকে ক্ষেতে ন আবং বংশজৈঃ কৃতম 
তা ন মোক্ষে! ভবতি পাপিষ্ঠানাৎ হি শৌনক ॥ 
মহামাখী মহাযোগে! বিষ্ুুন প্রভবিষ্ণন|। 
প্রবর্তিতঃ পাপকৃতামুদ্ধারায় দয়ালুন! ॥ ২৩ 
স্বরূপতে৷ হি ভগবানিন্ছ্যুয়েন ভাবিতঃ। 
মহাক্রতোর্মহাদীক্ষ। মহাছুঃখবতী তদা ॥ ২৪ 
বহবিভব্যয়ায়াস-বহুকালপ্রদাধনমু 
বাজিমেধলহত্রৎ হি নালভাগান্ত জায়তে ॥ 

ভগবান্ ব্রহ্মার বচনানুঙ্গারে আপনারা ব্রহ্ম 
লোকে গমন করিবেন বলিয়া! এই বিমানসকল 
ব্রহ্ধলোক হইতে আসিয়াছে । ১৮১৯ 

আপনারা মহারৌরব নরকবাসের যোগ্য 
হইলেও বিষুঃভক্তি-পরায়ণ সার্থকজন্ম। এই 
বংশধরই আপনাদিগকে নিস্র করিলেন। ২* 

নতুবা, অবিদ্যার প্রধান পুত্রত্বরূপ মহা- 
মোহকর্তুক পরিচালিত সংসারমার্গ-প্রবৃত 
পাধগুগণের অন্ত কোনরূপেই নিস্তার নাই, 
জানিবেন। ২১ 

জৈমিনি বলিলেন, শৌনক ! নি জানি- 
বেন, বংশধরগণ যদি এ পরম পাবন পুরুষো- 
তমক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ মা করে, তাহা হইলে পাপিষ্ট 

দিগের কিছুতেই মোক্ষ নাই । ২২ 
সর্ববনিয়ন্ত। দয়াময় বিষ পাপাাদিগের 

উদ্ধারার্থই উক্ত মহামাধীরপ মহাযোগের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। ২৩ 

পুর্বে নৃপবর ইন্সছ্যয়, ভগবান জগম।ধ, 

দেবকে শ্বরূপতঃ ভাবনা করেন এবং প্ররূপ 
ভাব্দা করিস়াই ডিনি কালে পরম কেশ. 
সাধ্য মহাযতের দীক্ষিত হন,। ২৪ . 

নক গরানের অনুগ্রহ ব্যতীত বহবিত 
ব্যয়ধ্হ আরাম ও বৃহকালসাধ্য লহ অস্- 

২৮৭ 

ভগব্বগুগ্রহ ত ইন্মছ্য়নৃপন্ত চ। ... 
ন দৃষ্টং ল ক্রু কাপি শবুভাপি হুতূর্ণভম্ ॥২৬ 
ততোহপি ভগবামেষ নিরুপাধিকপান্ুধিঃ। . 
দীনানুগ্রহকৃদেবে! বাৎসল্যা ুধিচজামা ॥ ২৭. 
সর্বকর্থাদারুণোহমৌ দারুরূপী প্রকাশিজ্ঞ। 
তেনৈব রূপেণ বরামিনাহুয়ায় দত্ববান্ ॥ ২৮ 
তৎক্ষেত্রমপি তদ্দেহং নাত্র ভিন্্যাম্মতিস্তব । 
রহম্থমেতৎ কধিতৎ মুক্কেঃ সাধনমূতমম্ ॥ ২৯ 
শ্র-ণ।দিচতুক্ষং হি ধধ। মোক্ল্ড সাধনমূ। 
তথা চতুক্ষমধ্যেহম্মিন্ ক্ষেত্রে প্রাববিমোচন্ম্। 
মত্যৎ সতাং পুনঃ সত্যমুদ্ধত্য ভুজমুচাতে ॥ ৩, 
তত্বপাক্ষাংকতেন্তত্র ক্ষেত্রে প্রাণবিয়োজনাৎ। 
খতে ন মোক্ষে। ্রত্তুনাৎ ঘয়মেবাপবগর্দিমূ ॥ ৩১ 

মেধ যঙ্ছ অল্পভাগ্য মান্বগণের কাচ সুসিদ্ধ 

হয় না। ইন্্রছায়ের অশ্বযেধ যেমন হুসিদ্ধ 
হইয়াছিল, কেহ কখন ওরূপ দেখেও নাই বা 
শুনেও নাই; ফলে দেবরাজের পক্ষেও উহা 
হৃকঠিন। ২৫২৬ 

উক্ত যোগ্যষফলেই বাৎসল্যরূপ জলধির 
চক্রমান্বরূপ, দীনগণের প্রতি অনুগ্রহ-্পরাফণ 
নিরুপাধি কৃপামর, জর্দ্বকম্মনিরস্ত তগধান্ 
জগনাথদের, রূপ মৌমা দারুমুর্তিতে প্রকাশ 
পাইয়াছেন এবং এ দারুমন্ব মূর্তিতেই ইন্দ্র 
ছ্যমকে বিবিধ বরদ্বান করিয়াছেন। ২৭২৮ 

বস ! ভগবানের এ ক্ষেও যে, তাহার 
স্বকীপ . তদ্ধিষ্য়ে যেন তোমার মতিডেদ-ন! 
জন্মে। এই ধে আমি মুক্তিলাতের 'সর্ধোত্রম 
উপায় বলিলাম, উহ! অতি নহন্ত বিষয় 
জানিও। ২৯ 

আমি বাহু উত্তোলন পূর্বক ব্রিগত্য করির! 
বলিতেছি, আত্ম-বিষয়ক শ্রবগাদি চতুর যেমন 
মোক্ষের সাধন, উক্ত পুরুযোভম-ক্ষেত্রে 
মতস্তাবতায়াদি চতুইছমধ্যে প্রাণত্যাগও সেই- 
রূপ মোক্ষমাধন জানিবে। ৩০ এ 

ফলে, তৎসাক্ষাৎকার ও তৎক্ষেত্রে গ্লাণ 
ত্যাগ ভিন্ন জন্ত গণের কিছুতেই মোক হয় না, 
উক্ত উভয়ই সমান মোঙপ্র্থ জানিবে। ৩২ 



২৯৮৮ 

মহাসাখাং মহাধোগে শান, পিড়হিমুতিগষ। 
তত্র গ্ররং হূর্নং হি সংসারে পৌনক গ্রবমূ 8৩২ 
অর্দোদয়াগরে। যোগী! যে পুর্ব প্রতিপা্দিতাঃ। 
শতাংখমপি তে নার মাীঘোগন্ত শৌনকঃ৩৩ 
ইডি উৎকলখণডে ভিসধাশোহুধা।য়ঃ॥ ৫৩ 

চতুঃপঞ্চাশাহধ্যায়ঃ। 

দৈমিনিরুবাচ। 
অজ্ঃপরং প্রবক্ষ্যা্ি রহন্তৎং পরমাভূতমূ। 

এতে হি যোগাঃ কথিতা: পাপিষ্টাখাসকারকাঃ॥ 
ছুঃখেন চিরলন্ধং যন্তীর্থং বা যোগ এব বা। 
তদেব তে ছি মন্তন্তে পাপিষ্ঠাঃ পাপনাশনমূ ॥ ২ 
প্রেবর্তকঃ সংহ্যতেন্তে ন মোচ্যন্তে হি বিষুলা। 
ধার্থিগানাং হি বিখবাসম্তৎক্ষে2্রে নিত্যমেব হি। 

হে শৌনক! মহামাতখীরপ মহাযোগে 
তথক্ষেত্রে শ্রান্ধও পিতৃগণের এরূপ মুক্তি- 
দায়ক, এপ্ন্ত নংসারে ভক্ত ত্রয়ই নিঃসন্দেহ 
অভীব হুর্নত। ৩২ 

শৌন্ক! কি অধিক কহিব, পুর্ব যে 
অর্ধোদয়াদি যোগের বিষয় কধিত হইয়াছে, 
তৎসযুধয় উল্পধিত মহাধাথী যোগের শতাং- 
শের একাংশেরও যোগ্য নহে । ৩৩ 

ব্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

বৈমিনি বলিলেন, অতঃপর পরঙাডুত 
রহুম্তবিষয় বলতেছি, শ্রবণ করম। এই যে 
অর্োদয়াছি যোগ কথিত হইয়াছে, তত্ষগুদ্ঘয়ই 
পাপিগণের আশ্বাসকর সত্য, কিন্ত যাহার 
পাঁপিষট, তাহারা থে যোগ বা ভীর্থ বহকাল- 
ল্ হা ছুংসাধ্য, ভাহাই পাপলাশক হলিয়া 
মলে করে।১1২ 

লেইলকল দথদারপ্রবর্তক পাপিউদিগকে 
ভগবান বিন, কখন মুক্ত ররেদ না, কিন 
ঘার্জিকগর্ণের দেই পুরুযোগমক্ষেতরে বিশ্বাম 
চিরস্ানী। ও 

তৎকলধগুধ্ 

অঙ্টৌ শান বর্ধাণি কাঁমভোগেযু লালসঃ। 
করুর্মাম মুনিঃ পূর্ব মোহিত; দ্বগগবেতর ॥ ৪ 
ছিদ্ষকন্থাণি সম্তযত্য তর! রেমে দিখানিশমথ। 
পশ্চান্তাপমুপাগষ্য তদেব ক্ষেতমুত্মস ॥ € 
গত! সমারাধ্য অগত্পতিং দারন্যরূপিণম্। 
নির্বিণমানসঃ স্তত্বা পরাং গতিসুপাপত/ ৪৬ 
সন্দেং পুর মহাদেবং পপ্রচ্ছ বিনগ়ান্িতঃ। 
পুরুযোভম্ত ক্ষেত্রন্ত রহন্তং পরম বদ ॥ ৭ 
ন জ্ঞাতং যেন কেনাপি চরে ব! স্থাবরেহপি বা। 
তমেত ভগবান শস্তো বেখদি ততক্ষেত্রমুতমম॥ 
বছধা তত্র গত্াণি সাঙ্গোপাজৎ ন যৎফলমূ। 
জভ্যতে চৈকর্দিবদং মেবিতা বদ মে পি ॥৯ 
সর্ধবপাপক্ষয়: পুংসাং ভবেৎ কালে কলো৷ কথমু 
প্রায়শে হুঃধিতামর্ত্যা প্রাকতৈঃ পাপসয়ৈঃ। 

পুর্ববকালে কওুনামে কোন মুনি কোন বর্গ 
বেস্তা কর্তৃক বিমোহিত হইয়! অষ্টশত বর্ষ কাল 
ভোগে আসক্ত ছিলেন। ৪ 

তিনি, ঘিপ্জনোচিত ক্রিয়াকলাপ পরি- 
ত্যাগপুর্্বক দিবানিশি তাহার সছিত রমণ 
করিতেন। পরে অন্থৃতপ্ত হইয়া! মনে মনে 
আত্মলামি করত উক্ত সর্ববোতমক্ষেত্রে গমন 
পূর্বক দারুরূগী জগৎপতি জগন্াথদেবকে 
আরাধন৷ ও স্বতিবাদ করিয়া! পরম গতি প্রাপ্ত 
হলন। ৫৬ 

পুরে একদ। ভগবান কার্তিকেয় সবিনয়ে 
ভগবান মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, পিজঃ! 
আপনি আমায় পুরুযোভমক্েতের রহ্স্ক. 
বিষয় বলুন। ৭ 

হে ভগবন্ শম্তে!! চরাচরমধ্যে কেহই 
যছ্ছিবধ পরিজ্ঞাত নহে, আপনি সেই পরে” 
সদ ক্ষেত্রের বিষয় বিদ্বিত আছেন। ৮ 

পিতঃ! মানব বহুবার তথায় গষণ কিয়াও 
অলোপাজ.সমধিত যে ফল লনা হয়, এক 
দিবষমাতর ৎক্ষেত্র“সেবাতেই বাহাছে সেই 
পূর্ণ কলপ্রাথ হা! হায,লাপনি ভনিধর ধদূন। 
কঙ্গিকালে কিরুপে জীগাগের সর্ধাগারপয 
জর ছউ্বে 18 বনে প্রা জখিল জাগধং 



চতুঃপঞ্ধাশোহধ্যায়ঃ । ই৮৭ 

কথং হু হুথিনন্তে হাঃ সৎ বন্ছানুসঞ্জয়াৎ ৪১০, তাবৎ গর্দর্তি পাপানি হব্তুদি মহাত্ত্যপি। 
এবং জহি অয়াদেব কর্ধ বত স্যাদভুতমমূ। 
বেমানুষ্ঠি ভমাত্রেখ সর্ধপাপক্ষয়ে! জূহৎ ॥ ১১ 
হে! ছি কশ্চ্ুপায়োহতি তন্মে বধ সুনিশ্চিতমূ ॥ 

স্ীম্হান্গেষ উবাচ। 
শু বম প্রবক্্যামি সর্বৃপাপভয়্াপহমূ। 
্ব্গাপবর্গন্ং পুণ্যৎ সর্বৃকামফল প্রদমূ ॥ ১৩ 
সর্ব্বমান্গ প্যজননং ভুংখহূর্গ বিনাশনমৃ। 
লৌখ্যমৌভাগ্যসম্প্ভি-ধনসম্পত্তিবর্থনমৃ। 
আমুর্জ্িকরোপায়ং ময়! যৎ সুবিনিশ্চিতমূ ॥ ১৬ 
মাথে ইন্দুক্ষয়ে পাতে বারেহর্কে শ্রবণ! যদ্ধি। 
অর্োদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সহআর্কগ্রহৈঃ সম ১৫ 
দ্বিবৈব ধোগঃ শস্তোহয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচল। 
না্তঃ পুণ্য তমঃ কালে! ধোহর্কোদয় সমে! ভবেৎ 

প্রাকৃত প্পরাশি হেতু নিয়ত নানা প্রকারে 
ছুঃখিত থাকে, অতএব একবার মাত্র সৎ কর্ন 
ফ্টানে কিরূপে সখী হইতে পারে বলুন। ১৯১০ 

হে মহাদেব ! যাহা সমুধয় সংকার্্যের 
মধ্যে উত্তম) যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই অর্ধববিধ 
পাপের ক্ষয় হয়, এরূপ কোন কর্ম বলুন, ফলে 
সর্বপাপক্ষয় বিষয়ে যাহ। কিছু উপায় আছে 
নিশ্চিতরুপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন।১১।১২ 

মহাদেব বলিলেন, বংল ধাহা স্বর্গ, 
জপব্গ ও সর্ধ্কামফলপ্রদ এবং যাহা সর্ব্ঘ- 
প্রকার কল্যাণকর, পরম পুণ্যজনক ও হুঃখহূর্গ- 
বিনাশন, যাহ। দ্বারা সখ, সৌভাগ্য, সম্পত্তি, 
ধনসম্পৎ ও আমুর্ধি হয়, এবং ঘন্বার| সর্ব্ঘ- 
গ্রক'র পাপভন্বই বিদুত্বিত হইব! থাকে, আম! 
কর্তৃক স্থিরীকৃত এরূপ এক উপায় আছে, বলি 
শ্ুন। ২৩ ৯৪ 

মাঘ মাসের আমাবন্তাতে বর্দি ব্যতীপাত- 
যোগ রবিবার ও শ্রবপানক্ষত্রের যোগ হয়, তাছ। 
হাটে উচ্ছা হর্ছোদয় যোগ জানিযে, উক্ত 
যোগ রুল নুর্ঘারিহদের যান । ১৫ 
এ যোগ, বিবাড়াগেই প্রশত্ত, কাচ 

যাব্দর্ধোদয়ো নোতি সর্ধপাপাপনোদনঃ॥ ১৭ 
অভূৎ কালকতে। যে। বৈ প্রাকৃত পাপন্ধঃ। 
অর্থং হরত্যতঃ প্রাহধোগমর্ধো য় বুধাঃ ॥ ১৮ 
অর্ধোদয়ে মহাযোগে মুনিদৈবতযাচিতে। 
পাপান্ধকারাম্ম্যতে ভবেযুর্বিহল! নরাঃ ॥ ১৯ 
অধ্োদয়ে মহাপুণো সর্ব গঙ্গা সমৎ জলমূ॥ 
যহকিঞিৎ কুরুতে দান তদ্দানং মেরুসশ্িভমূ ॥ 
তদা দবানানি দেখ়ানি ভূদান্প্রভু্তীনি চ। 
পাঁপক্ষগ্ার্থিভির্ম তে, দ্বর্গাদিফলকাজজন়া ॥ ২১ 
তুলাপুরুব্দস্তত্র সদাশিবপুরৎ ব্রজেৎ। 
হিরণাগর্ভদো মর্তে্। গর্ভবাসং ন চাগুয়াৎ। 
গোসহঅপ্রণে। মর্তাঃ সহআক্ষপন্গং ব্রজেৎ ॥ ২২ 
এবমাদীনি দানানি কৃত্বা! সম্যগৃ বিধানতঃ। 
মুচ্যতে সর্দপাপেভাঃ স নরঃ সুখমেধতে ॥ ২৩ 

ধাবৎকাল, সর্বপাপাপহারক অধ্বোদয় 
যোগ আগমন লা করে, তাবৎকালই প্রভু 
গুরুত৫ পাপনিচন্ব তর্জন গর্জন করিয়া 
থাকে। ১৭ 

কালকৃত যে কিছু প্রাকৃতিক পাপনিচয়, এ 
যোগ তাহার অর্ধকে হরণ করে বলিয়। বুধগণ 
উহাকে অর্ধোদয় যোগ বলিয়া! থাকেন। ১৮ 

মুনি ও দৈবতগণের প্রার্থনীয় উক্ত অন্ত 
য় মহাযোগে মানবগণ পাপাদ্ধকার হইতে 
মুক্ত ও বিমল আত্ম! হইয়। থাকে । ১৯ 

মহাপুণ্ঙনক অর্ধো য়যোগে সমস্ত জলই 
গঙ্গাজলের তুল্য এবং যাহ। কিছু গান করা 
যায়, তাহাই মেঞ্দানের সমান হইয়া থাকে ।২* 

এ সময়ে পাপক্ষয়াভিলাধী মানবগণের 
দুর্গাদি ফল-কামলায় ভূমিধান প্রভৃতি বিবিধ 
হস্ত দ্বান করা উচিত। ২১ 

উক্ত অর্ছোদয় যোগে যে ব্যক়ি, তুলা 
পুরু জান করে, সে নিশ্চয় 
গমন করিয়া! থাকে, এবং হিরণ্যগর্ত ধান 
করিলে মীনবকে কদাচ গর্ভধাদ-রেশ গছ 

ঝানিবালে প্রথুহ দহে। উ্ অর্ধোদয় যোগের । করিতে হয় লা। ২২ 

ভু পুণাত কার আর লাই। ১৬ ফল কথা, মানব কৎকালে নন্যগ বি 



সর্যেষাঞ্চেব দানানাং বৎ পুণ্যফলদায়কমূ। 
বক্ষ্যামাহৎ মহাদানং নৃগাং পাপভয়াপহমূ ॥ ২৭ 
টতুঃবষ্টিপলং কাংস্তমমন্ত্রং তত্র কারয়েৎ। 
চত্বারিংশৎপলং বাপি পলৎ ধিংশতিমেব বা ॥২৮ 
নিধায় পায়পৎ তত্র পদ্বমষ্টদলং লিখেহ। 
পদ্সন্ত কর্ণিকায়াস্ত কর্ধমাত্রৎ হ্বর্ণকমূ ॥ ২৯ 
তদভাবে ছি অর্থ বা তাদর্ঘং বাপি প্রঙ্ষিপেৎ। 

হি উৎ্কলখণ্ডষ্ 

১১ স্ব উবাচ। সনাতৃ! ভত্র হিধানেন বখাবিধ্যুকতমার্মডি ॥ ৩০ 
প্রাণে! হি কলো মর্ত্যা ন্দভাগা মহেশ্বর ॥  অন্ত্রেণোনেন হে বৎস ল্ানং কুধ্যাফতজিতঃ। 
শক ভূমিললানাদৌ মুচ্যস্কে তে কথং নরাঃ &২৪ সর্ববসাধারণৎ মন্্রৎ গোপনীর়ং পরৎ ম ॥ ৩১ 
তুলাপুরুষ্দানেন ভূমিদানেন হৎ ফলমূ। ওক্কারৎ কামবী্ং বা! বিকার তত; পরম্। 
ছিবণ্যগর্ভগানেন গোসহত্রেণ যৎ ফলমূ 1২৫ পুরুঘস্ত ততঃ পশ্কান্নমসোহস্তে প্রকজয়েত॥ ৩২ 
এতেবাং পুণ্যকলদৎ সর্ধ্বদানঞ শঙ্কর । সর্বসিদ্ধিকরং পুণ্যৎ মোকদং পাপনাশনম। 
অনায়াসেন ধদ্যত্তি তদ্দানং কথয়ন্ব মে॥ ২৬ শ্ুদ্ধানাৎ পরখ শুদ্ধং যোগিনাং যোগদৎ শুভম্ 

ঈশ্বর উবাচ। পিতৃংশ্চ তপ়েদ্ধীমান্ জলাহুভীবধ্য বত্ততঃ। 
শৃণু বস মহাগুহাৎ দানং তত্রাতিপুপ্যদমূ ৷ ধোতবাসা শুচির্ভৃত্ব! সারা নিবেদয়েৎ ৩: 

্রয়ীময় নমস্তভ্যৎ দেবদেব দিবাকর । 

পুরা কৃতঞ্চ যত পুণাৎ তৎ পুণ্যঞচাকয়ং কুক ॥ 
কৃত্বা তত্তগুলৈঃ শুভ্ৈঃ পদ্রনষ্্দলং শুভমূ। 
অমৃতং স্থাপয়েভত্র ব্র্ম-বিযু”শিবাত্বকমূ ॥ ৩৬ 

অভাবে তাহার অর্ধ-পরিমিত হুবর্ণ প্রক্ষেপ 
করিতে হইবে; পুর্ববোক্ত কোন কার্ধযেই কোন 
মন্ত্রপাঠের আবশ্তক নাই। বৎস! উক্ত 

সারে ইত্যাদি দান করিলে সর্ব্পাপ হুইতেই : কার্ধের প্রথমে যধাবিধানে স্গামানভ্তর পুনরায় 
মুক্ত হয় এবং চিরন্ুখ লাভ করিয়া থাকে । ২৩ 

গ্কদ বলিলেন, ছে মহেখর! ক্লিকালে 
মানবগণ প্রায়ই মন্দভাগ্য হয়, হ্ৃতরাৎ তাহার! 
ভূমিধানাদিতে অসমর্থ, অতএব কিরুপে তাহারা, 
মুক্ত হইবে বলুন। ২৪ 

হে শঙ্কর! তুলাপুরুষ, ভূমি, হিরণ্যগর্ভ বা 
সহ গো'জানে যে ফখ, অনায়াসে ততসমুঘয় 

| অতন্রিত ভাবে "ও বা ক্ীং বিকারপুরুষায় নামঃ 
এই মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে। উক্ত মঙ্্র 
সর্ধ কার্যেই পাঠ্য এবং উহা! আমারও পরম 
গোপনীয় বন্ত জানিবে। উহ সর্বসিদ্ধিকর, 

| অতি পুণ্জনক, মোক্ষপ্রদ, পাপনাশক, ও 
গুভদাননক। অধিল পবিত্র স্তর মধ্যে উহ 
পরম পবিত্র এবং. যোনীগ্বণেরও যোগ" 

্লানেরই ফল পাওয়! যায়, যদি এমন কোন গা ২৮---৩৩ 
অনায়াস্সাধা দান ধাকে ত মাষরে বলুন। ২৫২৬ 

মহেখবর বলিলেন, বস! তবে শুন, যাহ। 
ধান করিলে সর্ধপ্রকার দানের ফল হয় এবং 
যাহা মানধঙ্গণের সর্বপ্রকার পাপভয়-বিনাশক 
৪ গরম পুণ্যপ্রণ, এরূপ এক বহাগুহতম 
স্থানের বিষয় বলিতেছি। ২৭ 

চতুংবষ্টি বা ত্বারিংশৎ কিংবা বিংশতি পল 
,পরিমি একটি কাংন্তপাত্র নির্বাণ করাইবে, 
ধারে হাতে পারস রাখিয়া তহুপুরি অইদল 
প্র অর্ধিত করিখে, অবসম্তর দেই পরের 

সার্ক মধ্যে ধন অব তদভাবে অর্থকর্ষ- 
.” পরিমিত কিংবা গশক্তি দিবন্ধন তাহারও 

অতঃপর সেই ধীযান্ মানব, জল হইতে 
ূ উঠিয়া সযতে পিতৃগণের স্তরপণ করিবে। ভং- 
পরে ধৌতবস্ত্র পরিধানপুর্ববক পহিত্র হইছ্কা 
“হে ভ্রশীময়! আপনাকে নমস্কার, হে দেব, 
দেব দিবাকর | আমার যে পুরাকৃত পুণ্য আছে, 
তাহা অক্ষর করিয়া দিন" এই মন্ত্রে হৃরার্ধ্য 
দিবে। ৩৪1৩৫ 

:. তৎপরে পূর্বোক্ত কাংন্তপাত্রাফিতে পারদ 
াপনাদি করিয়া শুভর তুল ছারা একটি পাত্রে 
হুন্দর একটি অল পর রচনা করিবে, 
অনন্তর অমৃত্বরপ পার়ঙঃপুর্ণ বষ-বিছু- 
পিবাত্বক €সই কাংস্তপার পিন. করিতে 



চতুঃপঞ্চাশোহুধ্যায়ঃ | 

তেষাং শ্রীতিকরার্থায় খ্বেমালোঃ হুশোভনৈঃ। 
বন্তরা্িভিরলক্কত্য ত্রাঙ্জণায় নিবেদয়েত ॥ ৩৭ 

মদ্বৃতায় হুশাস্তার় বিবিজ্ঞায় কুটুস্থিনে। 
পুষ্পগন্ধৈরলহ্ৃত্য মেবমেতলয়ী ময় & ৩৮ 
হুবর্ণপায়দৎ পাত্রৎ ধণ্মাদেভলয়ীমন্বমূ। 
আবযোদ্তারকং যম্মাদ্ গৃহাণ ত্বং ছিজোভম ॥৩৯ 
দানৈস্ী খৈপোভিশ্চ বৎ কৃতং হু়ৃতৎ ময়া। 
তৎপুণ্যফলসংসিদ্ধিনুমম্পূর্ণৎ তদন্ত মে ॥ ৪০ 
ইং দত্ব। মহাদানং ততঃ সম্প্রারথরেদ্িজমৃ। 
মন্ত্রেণোনেন গায় সম্যগেকাগ্রমানসঃ॥ ৪১ 
পুর্টিমেধাবলারোগ্যসম্পদায়ুষ্যবর্ধনমূ। 
অ্ীময়ে! দবিজঃ সাক্ষাৎ ব্রহি মে পুণ্যবর্ধনমূ॥ 
সম্যগিখৎ কৃতং যেন তন্ত পুণ্যফলৎ শৃণু ॥ ৪৩ 
হুবর্ণমণিরত্বাত্যাৎ পঞ্চাশংকোটিবিস্তৃতামু। 
সমুদ্রমেখলাং পৃধীং সম্যগ্দত্বা চ যৎফলমৃ। 

হইবে। পরে ভগবান্ হরিকে গন্ধপুষ্পা্দি ঘ্ার। 
অলঙ্কৃত করিয়া ব্রন্ধা বিদুং ও মহেশ্বরের সস্তো- 
ষার্থ কোন সচ্চরিত্র শাস্তশ্ধতাব বিধিজ্ঞ ও বছু- 
পোষ্য ব্রাহ্মণকে সুন্দর শ্বেত মাল্য এবং 

বঙ্ছানি ছার অলম্করণ পুর্্বক “হে দ্বিজসত্তম ! 
যে হেতু এই ত্রয্ীময় হন্দরবর্ণ পায়পূর্ণ পাত্র 
দাতা ও গ্রহীতা আমাদিগের উভগ়েরই 
নিস্তারক, সেই হেতু আপনি ইহা গ্রহণ করুন। 
আমি দান, তীর্থলেবন ও তপোনুষ্ঠান দ্বার! 
যে স্থুকৃত করিয়াছি, সেই পুণ্য-ফল আমার 
সম্পূর্ণরূপে দিদ্ধ হউক” এই মন্ত্র পাঠ করত, 
সেই মহাদান করিবে। হেগ্াঙ্গের ! তৎপরে 
সম্যগ্েকাগ্রচিত হইয়া সেই দ্বিজবরের নিকট 
শহে ক্রক্গন্! ব্রাঙ্গণ সাক্ষাৎ ত্রযীময়, 
অতএব আপনি বলুন, আমায় যেন পুণ্ি, মেধা, 
বল, আরোগ্য, সম্প?, আয়ুং ও পুণ্য বর্ধিত 
হয়”এইরপ প্রার্থনা-মন্তর পাঠে প্রার্থন! করিবে। 
বম! যেব্যক্তি সম্যকূরূপে এইক্ধপ কা) 
রুরিতে পারে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। 

 গক্জাশৎকোটিশযোজন-বিভূতা, হুধণ-্ম শিরা 
রব সমুত্মেখলা পৃথিবীকে সম্যগৃ-বিধানে 
খান করিলে যে ফল হয়, অবস্নক এরূপ 

২৯১ 

তৎফলং লভতে মত্যঃ কৃত! দাদিমমনকমূ.॥ ৪৪ 
এবং বঃ কুরুতে দানমর্ধোধরম 
সর্ব্বান্ কামানবাপ্রোতি কার্তিকের ন সংখ ॥ 
গোচশ্মমাত্রভূমিং বা জদ্যাদর্ধোদয়ে নরঃ ॥. 
তঙ্দাভাবে যথাশক্ত্য। যে। দদাতি বহুন্ধরামূ । . 
স চক্রবর্তী তবতি প্রসাদান্মম বুধ ॥ ৪৬ 

অধ্ধোদয়ে গাং বহুহ্ধধদে'গ ধী 
সব্ত্সবন্ত্রা্চ যথোজছক্ষিপাম্ ' 

দত্বোতলোকং মম পাপমুক্তঃ ॥ ৪৭ 
অধোগতিগতানন্তান্ বংশ্যানুদ্দিট তূর্ঘরান্। 
তিলপাত্রাদিদানাদ্যৈস্তানুদ্ধরতি সম্কটাৎ ॥ ৪৮ 

অধোদ্য়ে ভূষি-মুব্র্ণ-বন্ত্র- 
গো ধান্ত“দাতা ছিজপুজবায়। 
অজত্বমিজ্রত্মনা ময়ত্ব 
মহ্গীপতিত্বং লভতে মনুষ্য ॥ ৪৯ 

পায়স*পাত্র দ্বানেও মানব তাদুশ ফল লা 
করিয়। থাকে ॥। কার্তিকের! অধ্োক্ষয় মহা, 
তিথিতে যে ব্যক্তি এইরূপ দান করে, লে 
নিঃসন্দেহে সর্ববাভীষ্ প্রাপ্ত হয়। ৩৬--৪৫। 

যে মানব, অর্দো গয়যোগে গোচম্ম-পরিথ্িত 
কিংব! তদভাবে যথাশক্তি ভুমি দান করিতে 
পারে,হে বন্মখ ! সে মদীয় প্রদানে চক্রবর্তী 
নৃপতি হইয়া থাকে। ৪৬ 

অধ্দোর্দয়.কালে কোন ছিজপুঙ্গবকে বন্ত্রা" 
লক্ছরাদি হার! অর্চনা-পুর্ধক যথোক্ত গক্ষিণার 
সহিত বছহ্দ্ধদায়িনী সবৎসা ও সবস্ত্া ধেনগু 
দ্বান করিলে অধিল পাতক হইতে যুক্ত হইয়া 
মদ্রীয় লোকে গমন করে। ৪৭ 

উ সময়ে অধোগতিপ্রাণ্ড হুরুদ্ধরবীয় 
অন্ঠান্ত বংশজগণের উদ্দেশে ভিলপারাি 

দান করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সঙ্কট, হইতে 
উদ্ধার করি! থাকে 1 ৪৮ 

অধিক কি কহিব, অধ্োয়যোগে. খিজ. 
পুঙ্ববকে ভূমি, হুবর্ণ, বসত, গো .ও খান মাতা 
মানব, অজত্ব, ইত, অনায়ম্য, ও মহীপ্চি 
লা কৰি! থাকে। ৪৯ 
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ধামাডষ্ঠানি সর্ধ্াণি ধদ্যাদর্োদয়ে রঃ । 
পিডৃসু্িন্ঠ বদ তবক্ষয়ফলং লেৎ ॥ ৫০ 
ভ্রানমর্থোদয়ে কুর্ঘযাৎ পিওদানঞ্চ শর্গণমূ। 

গরায়ামের বৎপুণাং তৎপুণ্যৎ লভতে নযঃ ৫১ 

বে কেচিৎ হুকুতত্তপ্ত প্রেতভৃতাঃ খকলভিঃ। 
্বর্গৎ তে বাতি গালের তত্রোদিশ্ট প্রদদানতঃ ৪৫২ 
গলাসাগরয়োশ্ধে) গঙ্গা যমুনয়োভ্থ। 
দেবনদ্যাঞ্চ গঙ্গায়াং প্রভানে পুক্করে গুধা ॥ ৫৩ 
হায়াণন্তাঞ্চ বংপুণাং পুণ্যক্ষেত্রে তৈব চ। 
মানমর্োদয়ে মতা তৎপুগ্যৎ লভতে নরঃ॥ ৫৪ 
অর্দোষষয়ে নর? মাতা সর্ধবতীর্থফলং লভেৎ। 
পূঙ্যতীর্থজলে কমা! নরে! মোক্ষপদৎ ব্রজেৎ | 
এষ সাধারণ: প্রোক্তঃ সর্বত্র যোগ উত্তমঃ। 

মানব, অর্ধোদর দিনে উক্ত তুম্যাদি ভিন্ন 
অন্তান্ত সর্ধপ্রকার বন্ধও দান করিবে । কারণ, 
এ সময়ে পিতৃগণ-উদ্দেশে যাহ্াই দ্বান করা 
ধায়, তাহাই অক্ষয়-ফলজনক হুইয়া থাকে ৫, 

অর্ছোদয কালে যে কোন স্থানেই শ্রাদ্ধ, 
পিগুগান ও ততর্পণ কর! কর্তব্য , কারণ, হা 
হইলে মানব, গয়াক্ষেত্রে ততৎকার্ধ্য অনুচিত 
হইলৈ যে ফল হয়, মেই ফললাভ করিয়া 
থাকে । ৫১ 

হেগাঙ্গের! ত্র দিনে পিড়গণ- উদ্দেশে 
যেকোন বন্ধ দ্বান করিলে পিতৃগণের মধ্যে 
হুক্কৃতশালী ধে সকল ব্যক্তি শ্বীয কর্ম্মবশে 
প্রেত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার! নিশ্চয়ই শ্র্গে 
গমন করে। ৫২ 

গজ! ও সাগরের সঙ্গমন্ান-মধো, গঙ্গ। ও 
সম স্থানে, দেবনন্দী গঙ্গার গর্ভে, প্রভাস 

ও পুষ্য় দীর্থে এবং বারাণসীতে ব! অস্ত পুণ্য- 
ফেত্রে দান ওন্ঠ যে কল হয়, অঙ্টোদয় যোগেও 

গ্রাম কহিলে মানব তংপৃণ্য লা করে। ৫৩1৫৪ 

মানব অর্থোষয় দিনে যেকোন জলে গান 
করিগাই সগুধয় তীর্ঘ-ানের ফল লাভ করিয়া 

এবং পুখ্যতীর্থজলে গান করিলে 

নিঃন্দেহ মৌরুগ্ প্রা হয়। ৫£ 
ছে অন্ধ । এইধে যোগের হিষয় বলি. 

উৎবলখণ্ধ্ 

বিশেষস্তে প্রবক্যাহি বৎপৃষ্টোহহং তান (৫৬ 
কল্গাপোত্র কথিতৎ পুরা ধর্ছেধগোপিতম্। 
অর্োদয়ো বা যোগো ভবেত জাত নরোগামঞ 
আট্যো বাপি ছি হিউশাঠ্যঞচ দীনতাম। 
সস্তাজ্য হর্বসংযুক্তো ভক্তিৎ উ্ীপুরুযোদ্ধমে ॥৫৮ 
কৃত প্রবত্থতে। গচ্ছেৎ, ক্ষেএ্রং ্রপুরুযোগমম্। 
যন্ত সঙ্থীর্তনাদের লীয়তে পাপপঞ্চ: ॥ ৫৯ 
অর্থদয়ো মহাযোগস্তৎক্ষেন্্রং পারনোস্তমযূ। 
দারুব্যাজং পরতব্রক্ষ ত্রয়ুৎ তত্রৈব সংস্থিতম্ 1৬০ 
নাতঃ পরতরে। যোগে হয়৷ জ্ঞাতোহস্তি সক । 
পুরাকলে হায়ং যোগে যুগে তুর্ধোহভবৎ কিল॥ 
তদ। পূর্ধীগতা। লো দেবাঃ সংসিদ্ধযস্তথা | 
পাঙালস্থাশ্চ ভূজগ। সর্ন্ঘ একত্র সংস্থিতাঃ। 

লাম, উহা সর্বত্রই সমন ফলপ্রদ জানিবে 
তন্মধ্যে তুমি যে ন্ষিয়ে জিজ্ঞাসা করিপাছ, 

এক্ষণে সেই বিশেষ-বিষয় বলিতেছি। ৫৬ 
পুর্ব্ধে এ বিষয় আমি কাহাকেও বলি নাই, 

এবং ইহা বেদেও গুপ্তভাবে অবস্থিত। ধনবান্ই 
হউক, আর দরিদ্রই হক, সচ্চরত্র মানবের, 
উক্ত অর্ধোদয় মগযোগ হইবে জানি! বিস্ত- 
শাঠ্য ও স্ীনতা পরিতাগপুর্ধক সাননা-ভ্ায়ে 
ভগবান পুকযোল্তমের প্রতি তক্তিমান্ হইয়! 
বত্বাতিশয় ঘহকারে পুরুষোস্তমক্ষেত্রে গমন 
করা কর্তব্য । উক্ত পুরুযোভমের নাম- 

সংকীর্ভনেই পাপরাশি তিরোহিত হইয়া 
ধাকে ৫৭--৮৫৯ 

তৎকালে তথায় অধ্থোদয় মহাবোগে, 
পরম পাবন সেই ক্ষেত্র এবং দারু-ব্যাজ পরম 
ব্রহ্ম ,মোক্ষসাধন এততত্রয়ই একত্র সম্মিলিত 
হইয়া থাকে। ৬৪ 

বৎস! আধিক কি কহ্ব, আমি ও উ্ত 
অধ্োদ্য় যোগের অপেক্ষা আর 
যোগের বিষয় পরিজ্ঞাত নই । পু্র্বকল্পে এক 
বার কলিযুগে 3 যোগ হইয়াছিল। *১ 

তৎকাঁলে দ্বগযাসী দেবতা ও সিাগণ এবং 
পাতালধাদী ভূজগগণ প্রতৃর্তি সকলেই পৃথিবী 
ডলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং একগ্র 



পঞ্চপঞ্চজাশো হুধ্যায়ত | 

তঙ্গৈ ক্ষেএরবরং জখুরুগ্ধা ভক্ত চ সংযুতা২ 1৬২ 
তত্র দ্বাত়! জগরাধং স্বাক্রক্দা সনাতমমূ । 
দৃষ্টা সম্পূজয়ামাহৃরূ্বানাদি শক্তিতঃ ॥ ৬৩ 
ভদ্দেয সতযঃ লঙ্খাতে। যুব স্বরূপতুক্ । 
আহফুযোহত্তে তু তে সর্ধ্ পরং নির্্যাণমাগুষুঃ 
যান বান্কাষান্ প্রার্থরস্তে মর্ত্যা ধেবাশ্চ ভত্ত বৈ 
তাংস্তান্ কামানবাদুযুহূ্লভানপি বংসক॥ ৬৬ 
এততত্রহাণাৎ সংযোগে ছূর্লভে। ভূবি পাপিনাম। 
বং প্রাপা লভতে মুক্তিমাতুজ্ঞানং বিনা নরঃ1৬৬ 
এতদ্রহস্তং পরমৎ পুত্র তে কধিতং ময়া । 
দ্শাবতারক্ষেত্রস্ত মাহাত্যাঞ্চ হুগোপিতম্ ॥ ৬৭ 
ইতি উতৎকলখণ্ডে চতুঃপককাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ 

হইয়! পরম ভক্তি সহকারে সানন্দে এ সর্ববো- 
সম ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল. ৬২ 

অনস্তর সকলেই তথায় সিন্ধুঙজলে স্গান 
করিয়া সনাতন দারুত্রন্গা জগন্নাথ দেবকে দর্শন- 
পুরব্বক তাহার যথাবিধি পুজা! ও ছ্বিজগণকে 
বথাশক্তি দান করিয়়াছিল। ৬৩ 

তৎকালে দেই কলিযুগই সত্যযুগানূরূপ 
ধ্্াত্িত হওয়ায় যেন সত্যযুগ হইয়াছিল। 
পরে আমুঃশেষ হইলে তাহারা সকলেই পরম 
নির্ববাণ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । ৬৪ 

বস! ফলকথা, দেবতা ও মানব প্রভৃতি 
সকলেই ততক্ষেত্রে যেযে ফলই কামন] করে, 
তন্তৎ্কল অতি ছুল্পভ হইলেও নিঃসন্দেহ 
প্রাপ্ত হইবে। ৬৫ 

বন্ততঃ, ভূমগ্ডলে পুর্বের্বোক্ত ত্রিতয়ের যে 
সম্মিলন, উহা পাপিগণের পক্ষে নিতান্তই 
ছুল্লভ। মানব, উক্ত ত্রয় লাভে আত্মগ্ান- 
হ্যতীতও অনায়াসে মুক্তিলাত করিয়। থাকে 1৬৬ 

পুত্র! এই আমি তোমায় পরম রুহন্ত 
বিষক্ কহিলাম, দিশ্চয় জানিও উক্ত ঘশাবন্তার 
ক্ষেত্রের মাহাঝ্য সর্বত্র হুগোপিত ছে । ৬৭ , 

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যাম সমাপ্ত । 

| পঞ্চপঞ্চাশোহধাধঃ | 

পৃরুযো্তমসংট্বব জেব্রস্ত কথিত! তয়! , 
দশাবতারসংজ্ঞান্ত কথমেততদাজস! ১ 

জীমহাদেষ উবাচ। 
অব্ক্তর্পিণা বস বিষ্ন। প্রভবিযুল্সা। 
যুগে যুগেহবতার। হি ক্রিয়ন্তে লোকপালনাৎ &২ 
ধন্মসংস্থাপন' বস নিত্যং নাবারুণস্ত বৈ। 
স্বীকৃতাতঃ প্রভবতি রক্ষায়ৈ ধর্ুশাধিনঃ ॥ ৩ 
সংসারচক্রুব্যহস্ত অচিস্যামহিমন্ত বৈ। 

কো বেত্তি রূপৎ তছ্িষেশঃ পরমৎ পধমবামূ ॥ ৪ 
প্রধানপুরুষাতীতং গুণসঙ্গবিবর্তিতযূ। 
নির্মলং নিফলং বিষ্কোঃ স্বরূপং কোহনুবুধযতে ॥ 
এতডুঁতোহপি ভগবান্ যঙ্ালোকসিস্ক্ষয়।। 

| প্রক্কতিৎ 'ামরিষ্টায় সম্তবেহৈ যুগ্গে বুগে ৪৬ 

বন্দ বলিলেন, পিতঃ! আপনি পুর্বে মেই 
ক্ষোত্রর ত পুকুযোত্তম নাম বলিয়াছেন, এফণে 
আবার কিজগ্ত তাহার নাম দশ-অবতার-ক্ষেতর 
বলিলেন? তথ্বিষয় তৃরায় আমার বলুন। ১ 

তশশ্রবণে মহাদেব বলিলেন, বৎস! 
অব্যক্তরূপী সর্বনিয়স্ত। ভগবান বিষ্ুঃ লোক- 
পালনার্থ যুগে যুগে অবতারমূর্তি পরিগ্রহ 

৷ করেন। ২ 

বল! ভগবান্ নারায়ণ, নিস্বত ধর্মসংস্থা” 
পন করিবেন বলিয়! স্বীকৃত আছেন, এই হেতু 
ধশ্মরূপ মহাবৃক্ষের রক্ষার্থই তিনি প্রতিনুগে 
নান৷ মুর্তিতে অবতীর্ণ হন। ৩ 

পুত্র! ধাহা হইতে এই সংসারচক্রেবৃহ 
প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই অিস্তামহিম বির 
অবায় পরম পছররূপ শ্বরূপ কোন্ব্যাজ বিটি 
আছে ? ৪ 

বনযতঃ কেহই সেই প্ররৃতিপুরুবেরও 
অতীত, নির্ণ, নির্দাল ও নিল বিহু গয়প 

অবগত নন। € ৮৬০১১, 

বৎস! ভগবান্ বি এধহূতি ইল 
লোক-রক্ষার্থ স্বকীয়! প্রবৃহিহ্ আশ্রয় করত 



২৯৪ 

রদ্মাদীনবঙায়ান স করোতি বহুধ! বিভুঃ । 
আগ্রোহ্বতারে! বেধান্ড ছ্বিতীয়োহহস্ত পুত্রক॥ 
তৃতীয় সনদ্দাদ্যা গোতমাদ্যাশ্চতুর্থকঃ। 
ইন্সাদ্যাঃ পঞ্চমন্তপ্ত তয়স্্রিংশস্চ দেবতাঃ| ৮* 
কিমত্র হহুনোক্তেন চণ্ডালাস্তৎ প্রপঞ্চকমু। 
তন্ৈব বিকে! রূপাণি নাগ্তথ| তং বিগারর়। ৯ 
তঙ্জাপি লোকরক্ষার্থ, যেছবতারাঃ কৃতাঃ পুর! । 
মতন্তাদা। দিব্যরূপ! বৈ পুর! তে কধিতা ময়! ॥ ১৭ 
আতর ক্ষেত্রবরে বল তাংস্তান্ প্রকুরুতে বিভুঃ। 
এডছ্ধি পরমৎ স্থানং (দিব্য ভৌমঞ্চ কথ্যতে 1১১ 
মুলায়তদমেতদি স্যগ্টিপালনদংহৃতে ১। 
অব্রাবতীরধ ভগবান্ প্রধাত্যন্তাত্র কার্ধ্যতঃ ॥ ১২ 
নিষ্পাদ্য কৃত্যৎ পৃথ্যা হি পুনরব্ৈব তিতি। 
অতে। দশাবতারাণাৎ দর্শনাদ্যৈন্ত যৎফলমূ ॥১৩ 

যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব়া থাকেন এবং যৎ্কাঁলে 
তাহার জগৎস্থজনে অভিলাষ হয়, তখনই 
সেই বিভু জগধন্তি নিশিত্ ব্রঙ্মাদ্ি বহুপ্রকার 
অধতার-মুর্তি জন করেন। পুত্র! বিধাতা 
.ভ্টাহার আদ্য অবতার, আমি ছিতা়, সন্ন্বাদি 
তৃতীয়, গোতমাদি চতুর্থ এবং ই্দি ত্রয়- 
স্তিংশখকোটি দেবত। তাহার পঞ্চম অব. 
তার । *...৮ 

এ বিষয়ে অধিক আর কি কহিব ; ফলে 
চণ্তালান্ত অখিল জগতপ্রপঞ্চই যে, সেই বিশ্ব. 
ব্যাপক বিষ্ুর শ্বরূপ, তছ্ধিষর়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
করিও না।৯ 

১. জন্ধধ্যে লোক-রক্ষার্থ পুর্বে দিবার 
মতভাদি যে অবতার-মূর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহ পূর্বেই আমি ভোমার বলিয়াছি। ১, 

বদ | বিভু নারারুণ, উল্লিখিত সর্ব্বো্তম 
'পুরুযো ততমক্ষেত্রেই তত অবভ্কারমূর্তি প্রকাশ 
ররর বলিয়া বুধগণ উক্ত পরম স্থানকে 

7 উহ হহীতিতিপাললের মুলায়ঙন, 
ভগবান হেই নানাধুর্তিতে অবভীর্শ হইয। 
উ্াধাবশ (ত্র গদদ করেল. এ" পৃথিবী 
নিষধে.. 'কুাক্কাধ.  ষষ্পাধরূর্ক পুলরায় 

উতৎ্কলখগ্ুমূ। 

ডৎফলৎ লভতে 'মর্তো্া হৃ্টা ভ্ীপুরুযোতযন। 
দশাব্তারসংজ্ঞান্ক কবিতা! পুত্র তে ময়! ॥ ৯৪ 
অন্তচ্চ তে বদিষ্যামি কেত্রমাহাত্ম্যমুস্তমমূ । 
পুরোদিতং ন কেনাপি জ্ঞাতং বা বেন কেনচিৎ্॥ 
রুহস্তং পরহং হেতৎ লোকান্ছুগ্রহণৎ মহৎ । 
অনায়াসেনোদ্ধরণৎ প1পিনাৎ পাপকর্ধবণামূ ॥ ১৬ 
অনাদাব্ সংসারে লোকানাং মর্ভ্যবাণিনামু। 
পাপানি হুবহুন্ধে ব পুণ্যন্তু্লীয় এব চ ॥ ১৭ 
যাবৎ কৃতং পাপমেভিক্স্িবি ধং বিষয়েগ্ন,! ভিঃ। 
তত্র মধ্যে একমেব নিরয়ায়োপবল্পতে & ১৮ 

অন্তৎ সর্বাৎ কূটরূপৎ তিষত্যেব ক্রমাগতম। 
ন্রকান্তে পুনর্ষোনিৎ কুৎসিভাং যাতি মানবঃ ।১৯ 

মর্ত্যো বাপি য দা পুত্র জায়তে ছুঃখিতে। ভবেৎ। 

স্থানেই অবস্থিত থাকেন, এজন্ত মতস্তা্ি 
দ্বশাবতার দর্ণনাি করিলে যে ফল হয়, মানব 
কেবল পুরুযোভুম দর্শনেই গেই ফল লাভ 
করিয়! থাকে। পুত্র! যেহেতু পুরুষোত্তম-ক্েত্রের * 
দশাবতারক্ষেত্র নাম হইয়াভে, এই আমি 
তথ্বিষযয়ে তোমায় কহিলাম। ১২--.১৪ 

বস! এক্ষণে উক্ত ক্ষেত্রের অপর 

মাহাত্মযবিষয় বলি শুন, পূর্বে উহ! কেহ কখন, 
বলেনও নাই এবং কেহ জানেনও নাই | ১৫ 

উর পরম রহস্ত বিষয়, লতত পাপাচারী 
পাপিষ্টদিগের অনায়াসে নিস্তারপ্রদ বলিয়া 
লোকগণের অতীব অনুগ্রহকর । ১৬ 

এই অনার্দি সংসারে মর্ত্যবাসী জনগণের » 
পাত অসীম, কিন্তু পুণ্য অতি অল্পই হইয়া ী 
থাকে। ১৭ 

বিষয়-লোলুপ মানবগণ কারিকার্দি ব্রিবিধ 
যাব পাপ সঞ্য় করে, তন্মধ্যে যে কোন একটি 
পাতকই নরকখমনের হেতু ছুই থাকে এবং 
অপর সকলগুলি ক্রেমাগণ্ড সপাকৃতি হইয়া 
অবস্থিত থাকে; মানব পাপনিবন্ধন নয়ক-, 
ভোগাবসানে পুনরাছ কুৎসিত যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করে। ১৮1১৯ 
পুত হঙ্িচ কোন পাতকী কোন গু. 

শুষানৃঠহলে মাধ্যধোনিও.. প্রা হয. কিন্তু সে, 

পাশাপাশি শিট পিপল পপর ০ সা পি শীত উপ পা পা ১০ আপ 



যটপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ '। 

দরিজঃ কপপো রোগী ভবেন্ন্পরাজ্ধুখঃ ॥ ২০ ূ 

পাপানি চ পুনঃ কুর্যযাদবশঃ পাপকন্নরঃ | 

২৯৫ 

যুগপৎ সর্ধপাপানাৎ মহাপাওকসঙ্জিনাম্॥ 
অপাত্রমলিনাকারি-পাপানাং মন্ধি যো নরঃ রদ 

পাঁপঃ পাঁপেন ভবতি পুথ্যঃ পুণ্েন জাতে ॥২১ | অনায়াদেন সংশুদ্ধিমীহতে পাপকৃত্ুম্ঃ8 ২৮ 
পাপাস্বা কুরুতে পাপং পুণ্যাত্বা পুণামেষ চ। 
পুগ্যাত্বনোহুপি চ ভবে প্রসঙ্গাৎ কলুযার্জনমূ। 
যাবতোহপি নিমেযাংন্ত পাঁপমেভিনৃর্ভিং কৃতমূ। 
ভাবধর্ধমহল্রাণি নিরয়ে ছঃখভাগিনঃ ॥ ২৩ 
এবং সংসারবন্ধেহশ্থিন্ প্রায়শঃ পাপকারিণঃ। 

ইতি উতৎ্কলখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশোহুধ্যায়ঃ 7৫৫ 

ঘট পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ | 
কীমহাদেহ উবাচ। 

ক্ষমস্তে ন চ পাপানি প্রায়শ্চিত্তেন শোধিতুম্ ॥২৪| শ্রদ্ধয়া ভক্তিযোগেন শ্রহা! শাস্ত্াথমিশ্চয়মূ। 

হুঃখাসহে। মর্ত্যলোকো নালং পাপস্ত শোধনে। 
দেহুত্যাগং বিনাপশুদ্ধির্ন মহাপাতকোহস্তি বৈ২৫ 
এবমালোক্য ভগবান্ কূপালুঃ পাপকারিণঃ | 

দ্বরিদ্র, কৃপণ, রোনী ও ধর্ম্পরাজ্ুখ হইয়া 
নানাপ্রকারে চুঃখিত হইয়! থাকে । ২০ 

এবং সেই পাপাচারী মানব পাপাধীন 
ছুইয়া পুনরপি তজ্জন্মেও নানাপ্রকার পাপ 

সনথল্য গচ্ছেৎ ততক্ষেত্রং ধ্যায়ন জীপুরুযোভমম্ ॥ 
দৃষ্টী প্রণম্য বিধিবৎ পুজরিত্ব। জগদৃগুরুমূ। 
ইতঃ প্রভৃতি জাতানাং জন্মিনাং সর্ববকশ্মনূ ॥২ 

ইদং কেত্রুং সসর্তদানো শবমূর্তিসদৃশৎ বিভুঃা ২৬ অনভ্তেবু সঞ্চিতানাং পাপানাৎ গণনায়ুষামূ। 
যুগপৎক্ষয়কামোহহৎ তৎ্প্রসাধাজঙগা দন ॥ ৩ 

তিনি এইরূপ মনে করিয়া হৃষ্ি করিয়াছেন 
যে, ধে ব্যক্তি, মদীয় দেহভৃত ক্ষেত্রে অবস্থান 
করিবে, মে পাপিষ্টগণের অগ্রশ্গণ্য হইলেও 

করে; ফলে পাপ হেতু পাপ ও পুণ্য হেতু | মহাপাতকের সহিত অপাত্রীকরণাদি সর্য্ধ- 
পুণ্যই হইতে থাকে; এই নিমিত্তই বে 
পাপাস্বা,সে কেবল পাপাচরণ এব ধে পুণ্যাত্ব। 

সে কেবল পাপানুষ্ঠানই করিয়া থাকে; 
ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অধিকন্তু পুণ্যা- 
আবারও প্রলঙ্গত্রমে পাপার্জন হয়। ২৯২২ 

যাবৎ নিমেষে পরিমিত কাল মানবগণ 
পাপাচরণ করে, তাবৎ পরিমিত সহত্রবর্ধ কাল 

প্রকার পাপ হইতেই অনায়াসে যুগপৎ সম্যক 
গুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । ১৭ 

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

মহাদেব বলিলেন, বংস। শাস্তার্থ- বিদ্ধান্ত 
শ্রবণ করিয়৷ শ্রদ্ধা'ভক্ি।নহকারে সঙ্কল্প পুর" 

নরকমধ্যে অশেষ হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ।২৩| সর ভগবান্ পুরুযোত্তমকে মনোমধ্যে চিন্তা" 
পাপকারী ব্যক্তিগণ প্রায়ই এইরূপে এই 

সংসারবন্ধনে জড়িত থাকে। প্রার়শ্চিত রা 
পাপনিচগ্ককে. প্রকৃতরপে সংশোধন করিতে 
পার] বার না। ফলে, যে মানব হুহখ সহ. 
করিতে অসমর্থ সে কথন পাপের শোধন 

কৰিতে পারে না। দেহত্যাগ ভিন্ন মহা. 
পান্তকে আর কিছুতেই শুদ্ধি নাই ।২৪1২৫ 

বৎস! বিভু ভগবান হয়ি, প্রাকৃতিক এই. 
রগ নিরম দ্বেখিয়াই পাপাটারীদিগের প্রতি 
কুপাপরবশ হইন! সর্বাগ্রেই খ্বমূর্তিন্বরূপ উক্ত 
পৃরযোতমক্ষেতেরে হুঠি বরিয়াছেল। ২৬ 

করিতে করিতে সকলেরই সেই পুরুযোস্তম 
ক্ষেত্রে গমন করা উচিত।১ ্ 

মামব তথায় গমনাস্তে সেই জগদৃপ্তরুকে 
অৰলোকনপুর্ধবক বথাবিধানে পুজা ও প্রণাম 
করিয়া এইরূপ প্রার্থনা! করিবে ।২ 

হে জনার্দন | অদ্যাবধি আমার যতধার 
জন্ম হইয়াছে এবং সেই সকল,জন্মে যে, অনন্ত 
কাধ্য করিয়াছি, তৎসমুয় কাধে আনার 

নার শ্রসাষে যুগপৎ তৎসমুদকের, জনাকাধ্য!র 
ব্রতানুষ্টীন ' খবায়া আপনাকে টিনা করিব 



ঠ শি ল 
তর, 

টা রব 

হয চপ ্ ক 

''কবেন তাাঙ্চরিহ্যে ত্দাজ্ঞাপয় যে প্রভে।। 
'সন্ভরেরধ বগা পাপ-সমুদ্রৎ পরমেশ্বর ॥ ৪ 
 অনুনানীছি যাং দেহ লোকান্ধগ্রহকারক। 
ইতি ঈংপ্রদ্য দেবেপং পংকল্প ব্রতরাঞ্জকম্ ॥ ৫ 
গৃরীয়াৎ পুগ্যমাসে তু কার্তিকে দেবমেবিতে । 
লৌরতেরপয়ঃ শালিভোজন:ঃ পরম: শুচিঃ॥ ৬ 
ভুষ্যাৎ ভ্রিসবনক্লানমন্থহৎ সাগরাস্তসি 
বেষত্রয়স্ত বৎ সারং পুরুষপ্রতিপার্ষকমূ ॥ ৭ 
পুরুযাট্থিকহেতুর্ঘৎ, প্রোক্তৎ বেদধিপাংবরৈঃ। 
পুরুষাখ্যং ছি যৎহৃজং সর্ববকল্মধনাশদমূ ॥ ৮ 
জারোঢ মিচ্ছতো বিস্ুলোকং নিঃশ্রেয়কারণমূ। 
ভজপেৎ প্রত্তাহৎ পূত্র পৃটিতং যুক্তিহেতুনা ৫৯ 
নির্বাণকাজ্ঞনমন্ত্রেণ দবিশ্তুর্ববর্ণকেন চ। 
যন্বণরূপেণ হরিমুখেযু পরিবর্ততে ॥ ১০ 

মনে করিয়াছি; প্রভে!! অতএব আমায় 
অনুজ্ঞ! দান করুন। পরমেশ্বর! আপনি ত 
অখিল লোকের প্রতিই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, 
অপ্তএব হে দ্বেষ। যাহাতে আমি পাপসাগর 
হইতে উতীর্ঁ হইতে পারি, আপনি, 
ভজন আদেশ বরুন। দেবদেব জগন্নাথ 
দেবের নিকট এইরপ প্রার্থনা করিয়া ধেব- 
সেবিত পুণ্যতম কার্তিকমানে সঙ্থল্সপূর্ব্বক- 
পরম ব্রত গ্রহণ করিবে। এবং তদ্দিন হইতে 
গ্রজাহ গব্য হুর্ধ ও শ্রালি-তগুলমাত্র ভোজন 
করিবে ও সর্ব! পরম শুচি থাকিবে । ৩--৬ 
'*পুর! প্রতিদিন সাগর-সলিলে ত্রিসন্ধ্যা 

স্বায় এবং ধাহ। পুরুষপ্রতিপাদক ও বেদত্রয়ের 
সায়ভূত, বেদবিদগণের অগ্রগণ্য বিহদগণ 
ধাছাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুযার্থ 
টত্য়ের প্রধান কারণ বলিয়াছেন ও বিছু- 
লোকে আন্বোহশেচ্ছু ব্যক্তিগণের যাহা পরম 
কল্যাপকর, দেই সর্ধ্বকলুষ-নাশন পুরুষহৃক্তকে 
মু্তিলাড় বাসনায় যাহা দ্বার! নির্ধাগই কাজ. 
নই, হই! থাকে, সেই আষ্টাক্ষর মন্ত্রে পুচিত 
করিয়া এরড়াহ্, জপ কঠিবে। ভগবান্ হত্সি 
উদ অনাঙ্ষ%্, মের বরণকূপেই যানবগণের 
নিতে বিরাজ করিয়া থাকেন। ৭-*-১ 

উৎকলখণ্ 

শ্রুভিম্মৃতিপূরাণেষু দিধমন্ক্ষরাত্মকমূ 1 - 
দ্যন্তয়োরপি জপেৎ হৃক্তন্ত প্রতিমদ্ত্রকমূ ১১ 
এবমস্রোতরশতৎ প্রত্যহৎ সৃক্তমুত্তমনথ।. 
জপেতদস্তে চ পুনঃ পুরুষাখাং দমর্চর়েৎ॥ ১২ 
ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ বিশ্তশাঠাৎ ন কারয়েছ। 
প্রাণপণ্যন কুব্বাতি পাপী ভগবদর্চনমূ ॥ ১৩ 
মুতে লোককর্তীরং কঃ পাপশমনে ক্ষয়ং। 

দয়ালুঃ সর্বংলো কানাৎ হুহাধ্ধুঃ স এব হি 8১৪ 
কর্তা হর্ত। চ গোপ্ত। চ স এব পরমেশ্বরঃ। 

ভাবশুদ্ধয। জগন্াথং তৎ বৈ সম্পৃজয়েচ্চ যঃ॥ ১৫ 
কিমন্তরত্মীভিশ্তপ্ত মুক্তিস্তম্ত করে স্থিতা। 
আনুহ্ফলান্তন্ত ভৌমন্বর্গাদিকৎ সুখমূ ॥ ১৫ 
তদগ্রে বহ্িং সংস্কৃত্য পায়সেন যজেদ্ধরিমূ। 

অগ্রাক্ষরেণ মন্ত্রেণ অঙ্টোত্তরসহঅকমূ ॥ ১৭ 

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এ 
অষ্টাক্ষর মন্ত্র পুরুষহৃক্তের প্রত্যেক মন্ত্রেরই 
আদ্যন্তে জপ কর' কর্তব্য ৷ ১১ 

প্রত্যহ এইরপে আষ্টোততর শতসংখ্যক 
মন্ত্রোভম পুরুষসৃক্ত পাঠ করিয়া পরে ষোড়শ. 
উপচারে সেই পরমপুরুষ জগনাধদ্েবকে 
অঙ্চনা করিবে। তাহার অর্চন। বিষয়ে কাচ 
বিভুশাঠ্য করিবে না, বন্ভতঃ পাপক্ষয়ার্থ পাপী 
ব্যক্তির প্রাণপণে ভগবানের অর্চনা কর! 
উচিত। ১২১৩ 

কারণ, সেই লোককর্ত1 হরি ভিন্ন পাপ- 
নাশনে কেহই সঙ্গম নয় ; সেই দয়াময়ই সক- 
লের নু ও সকলের বন্ধু । ১৪ 

কল কথা, সেই পরমেখরই অঙ্টা, রক্ষিত! 
ও সংহার-কর্ত।, এজন্য ভাবগুদ্ধি সহকারে বে 
ব্যক্তি সেই জগনাথদেবকে পুজ! করে, তাহার 
অপর কর্মনি€য়ে আর প্রয়োজন কি? সু 
ত তাহার করতলস্থি ও; পাধিব ও হ্বর্গবাসাদি- 
জনিত সুখ ত তাহার আনুষজ্জিক ফল। ১৫২৬ 

অন্তর, অগনাধদেবের সুখে অমিসংস্কার- 
পূর্বক তগবান্ হরির শ্রীতার্থে অষ্টাকণ: ১. 
দ্বারা অক্টো্ধর সহজ রি পাদ 
করিবে । ১৭ 



ষটপক্চাশো হধ্যায়ঃ | 

ভভে দিনান্তে চ পুননিত্যরত্ধাবসানঙ। 
পুনঃ সংপু্ভয়েদেষং সৃক্তেন পুক্রষন্ত বৈ ॥ ১৮ 
নানোপহারৈঃ পুর্বোকৈর্মৈবেদ্য, পার়দং দদেৎ 
ব্রতাশগন্ত্ে দেব তুলমীদলমিশ্রিতমূ ॥ ১৯ 
মৌনী চ স্থত্ডিলে নুণ্। চিন্তিত জগবৃত্ুরুমূ। 
ভক্তিৎ কৃর্ঘযাদৃবাদ্বাণেযু বৈষবেযু বিশেষতঃ ॥ ২০ 
অন্ন! মূর্তয়ন্ত্বেতে বিষ্দোব্রন্বা্বরূপিণঃ | 
ন জাতু মিথ্যা বচনং পরদ্রোহাদিকম্তথ! ॥ ২১ 
সর্ধাত্মানা জগন্নাথে ভক্তিৎ কুধ্যাৎ হনির্খবলামূ ৷ 
বধাশক্ত্যা পুজয়েচ্চ. সীরিণ। ভদ্রয়া মহ। ২২ 
ভক্তিলভে)1 হি ভগবান্ স সদ] ভক্তবৎসলঃ। 
সমারাধ্যঃ স দেবে! হি মযোৎপান্দয়িতা হি সঃ॥ 
ব্রহ্ধণোহপি পিতা বৎস ন ততঃ পরমস্তি বৈ। 
স এব ভগবান্ লোকেহনেকঃ সম্পদ্যতে হরিঃ ॥ 

তৎপরে দিনাবদানে পুনরায় নিত্যকর্ধব 
সমাপন পূর্বক পুরুষহ্ক্রমন্ত্রে পুনর্বার পূর্বোক্ত 
নানাবিধ উপহার দ্রব্য দ্বারা! ভগবানকে সমাকৃ 
পুজ| করিবে এবং পাঁরসনৈবেদ্য দান করিবে। 
তুলসীদল-মিশ্রিত উক্ত পায়স-প্রদাদই ব্রত- 
কালের ভোঙ্জ। ১৮১৯ 

অনভ্তর, জনঘৃগুকু অগন্নাথদেবকে চিন্ত, 
করিয়া! মৌনভাবে স্থপগডিলে শয়নপুর্বক নিশ! 
অতিবাহিত করিবে। ব্রা্মদ ও বৈষ্বগণের 
প্রাতি সবিশেষ ভক্তি করিবে, ব্রাহ্মণ ও বৈষণব- 
গণ ব্রদ্ধারগী৷ বিষ্ুর জঙ্গম মুর্ভি্বরূপ। কদাচ 
মিখ্যাধাক্য বলিবে না এবং পরের অনিষ্ট 
চিন্তা্দি করিবে না ২০২১ 

সর্বপ্রবত্থে জগনাথদেবের প্রতি হুবিমল 
ভক্তি এবং ঘলদেব ও সুতদ্রার সহিত তাহাকে 
ব্ধাশক্তি অর্চনা! করিবে। ২২ 

সতত ভক্তবসল দেই ভগবানকে কেবল 
স্ুক্তি ছারাই লাভ করা যায়, এজন্য মেই দেব- 
ব্রকে সর্ব সম্যকূ আবাধন! করা কর্তব্য। 
বম! তিনিই আমার উৎপাদক এবং ব্রচ্ধারও 
পিতা; বন্তঙঃ সংসারে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বন্ধ জায় কিছুই নাই; একমাত্র সেই ভগবান 

ই 

 নির্ভুগোহপি গুণাস: স্বেচ্ছযা হরির অডুঃ । 
ব্রহ্ম! তথ্প্রভবো ২» কিন্বধঙ্থারমুদধীঃ ২৫ 
তমেব শরণং প্রাপ্য ৩-পে চিরং মহত. 
বরহ্ধরপী জগনাথস্ততঃ সাক্ষান্ডভৃষ হ॥ ২৯... 
তপলোহস্তে জগাঙ্গেৎ চতুঙ্দুধমুকারধীঃ1 
কিমর্থৎং মত্প্রহুতোহুপি মৃঢ়তবৎ সমুপাগতঃ ॥ ২ 
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণমন্িবৎ বেধা ব্যজিজ্ঞপৎ | 
কুতে। জাতঃ কিমণং বা কিছুর্ঘযামিতি মে হহান্ 
সংশয়োহভূজ্জনমাথ তদাজ্ঞাপর মে প্রন ॥ ২৮ 
ততো নিখাসঞ্ৎ বেদমুপদ্গিগ্া তগৎ্প্রভুঃ। 
অস্তর্দধে চ সহসা! দৃশ্তমানে!হপি বেধমা। ॥ ২৯ 
ততশ্চতুন্গুধো ব্দ-সারং ম মনসোহহঞ্ধৎ | 

ময়া হইমিদৎ সর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্বিধনূ ॥ ৩০ 

বস! সেউ প্রভু, নিগু'৭ হইলেও গ্বীয় 
ইচ্ছানুসাদর গুণাদক্ত হইর়। জগতের হৃতি 
করেন। ভগবান্ ব্রন্ধা হাহা হইতে উদ্ভুত 
হইর়ও কিরূপে আমি জন্মিলাম, আমার ক্র্তব্যই 
বাকি? এইরূপ হতবুদ্ধি হইয়৷ তাহারই 
শরণ গ্রহণপুর্বক বহুকাল দুঙ্ধর তপোমু্ঠান 
করেন, পরে ব্রহ্ষনূপী জগন্নাথদের তপন্তাস্তে 
ব্রহ্গাকে দর্শন দিয় বলিয়াছিলেন, অরঙ্গন্। 
তুমি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত 
মুঢ়তা প্রাপ্ত হইতেছে ? ২৩---২৭ 

তখন ব্রহ্মা, তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
পূর্বক কহিলেন। হে প্রভে। অগনাথ! আমি 
কি হেতু কোথা হুহতে জদ্মিয়ছি এবং 
আমাকে কোন্ কার্ধাই বা করিতে হইবে, 
এই বিষয়ে আমার মহান সংশয় উপস্থিত হই. 
যাছে, অতএব আমায় তদ্িবয়ে বাজ 
করুন। অনন্তর জগং্প্রতু হরি, ব্রদ্ধাকে খ্বীয় 

নিশ্বাসজাত বেদ উপদেশ করিয়৷ রক্ষার 
সমক্ষেই দেখিতে দেধিতে মহস! অস্তাগ্রিন 
করিলেন। ২৮২৯ ৃ 

ভৎপরে চতুরানন। মন হইতে বেদ 
স্তোর্াদি সুজন করিলেদ। :. এই রত 

ভুভগ্রাদ আমাকর্ৃক দুর হ্ই- 
হরিই জ্গতে নানারণে বিরাজ করিড়েছেন। । যাছে। ৩০ 



বর্ততে মলনভ্যাতে মুচাতে চ তদীজঞয়া ॥ ৩৬ 
এডন্তাবাক্তরূপন্ত দবীনান্গ্রহধর্ণিণঃ। 
ব্যক্তত!পনমূর্তেষ্য রহস্তৎ স্থানমুতমমূ। 
ক্ষেত্রং তত পরমং সর্ববমুক্তিক্ষেত্রোত্তমৎ গ্রবমূ ॥ 
আি্উং হি ময়াপ্যেতৎ পুরারাধস্বিতুং প্রতুমূ। 

ভগবান পিতামহ ও আমিও ধাহার আদি, 
মধ্যে বা অস্ত পরিজ্ঞাত নাই, দেই ভগবানই 
আমাদের উভয়ের রক্ষক এবং তিনিই ত্য 
দির! আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ৩১ 

' স্তাহারই আজ্ঞায় ও ভয়ে এই চরাচ£্ 
জগৎ মর্ধ্যাদা যুক্ত হহয়। দ্বযংই ধর্মানুসারে 
অবস্থিতি করিতেছে। ৩২ 

তিনিই প্রজাপতি স্বরূপে ধর্থপ্রবর্তক 
অর্ধ, ভিমিই কণ্মের ফলগাতা ও ফলভোক্তা । :৩ 

ভিনি প্রসন্ন হইলেই সমুদয় ভুখপ্রদ হয়। 
মধাদি সমুধায় দেববৃন্দই তাহার আজ্ঞাবীন। 
জামর! দৈই অন্তর্ধামীর আজ্ঞানুসারেই যে, 
কর্মফল দান করিয়া! থাকি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র 
উংশয় মাই । ৩৪.৩৫ 
' ' এ বিষয়ে অধিক আর কি কছিক; ফলে 

'ধিষ্ঠাকীটও ' শনীয়াজ্ঞায় বিষ্ঠা-মধ্যে অবস্থিত 
থাকে এবং তীহারই আঙ্গায় মুক্ত রূয। ৩৬ 

স্বীন জানিবে। উহা! থে নিধিল মুক্তিক্েত্রের 
মহ তে ওত তাহাতে আর সন্দেহ 
“করিও মা। ৬৭... 

৯৮... উৎকলখণড্ 
, জং ল মধ্য বিরো ন বাহক পিভামহ:। | ব্রডমেতৎ সরবপাপধাবানলসমং মহৎ ॥ ৩৮ 
 আরছো রক্ষকো নিতামৈশ্বধ্যাপ্যায়কণ্চ সং॥ ৩১ | চীর্নৎ পুরা ময়ৈতদ্ধি মততঃ শ্বাযভূবে। ননুঃ। 
' ভদাজ্রয়। তন ভয়াজ্াগ্রদেতচ্চরাচরমূ। আচচার ততোহগত্তস্চতু্থোহদযাপি নাস্তি বৈ। 

সমর্ধ্যাং বাবর বর্ততে শ্বয়মেব হি ॥ ৩২ ইতি উৎকলধণ্ডে ট্পকাশোহধ্যা়ঃ ॥ ৫৬ 

প্রজপতিম্বরূপেণ সহি ধর্বপ্রবর্তকঃ | রি 

কর্মণঃ ফলদাত! হি ফলভোকা! স এব হি ॥ ৩৩ 

ভল্মিন্ প্রসন্নে সর্ব্বাণি জায়স্তে হুধদানি বৈ। সপ্তপঞ্াশোহধ্যায়ঃ। 

মদাদ্যা! দেবতাঃ সর্বাস্ত দ্যৈবাজ্ঞাবশে স্থিতাঃ 8৩৪ : স্ীমহাদেব উবাচ। 

তেসান্তর্ধামিণাজ্ঞগ্তাঃ ফলদ! দাত সংশয়ঃ ॥ ৩৫ তৃদনুগ্রহায় কথিতং রহন্তং ব্রতমুত্তমমূ। 

এবং মানং ব্রতা নীতা নিরতো বর্ণ । 
কার্তিক্যাং নিতা্জাপান্তে পুজরিত। জগঘৃগুরুমূ ॥ 
আচাধ্যৎ বরয়েৎ গ্রে্ঠৎ বৈষাবধ শান্স্রবিভমমূ। 
মুঙজাকুগুলবাসোভিশ্চন্দনৈঃ গুভমাল্যকৈঃ ॥ ৩ 
পুজি জগন!ধরূপৎ তং হি বিচিত্তয়েখ। 

পূর্ব্বে আমি ত্াহারই আদেশানুদারে গেই 
প্রভৃকে আরাধন! করিধার নিমিভ অধিলপাপ- 
রূপ মহারণ্যের দ্বাবানলম্বর্ূপ উল্লিধিত মহৎ 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং আম! 
হইতে আদিষ্ট হইয়৷ স্বাযসুব মনু ও ভৎপরে 
অগস্তা মুনি এ ব্রত আচরণ করেন। বৎস! 
অন্যাপি উহার অনুষ্ঠানকারী চতুর্থ ব্যক্তি 
কেহই হয় নাই। ৩৮৩৯ 

বট্পর্কাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

মহাদেব বলিলেন, বস! ভ্যেমার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশা্থই এ গুপ্ততম উৎকৃষ্ট ব্রতের 
বিষয় কহিলাম। এক্ষণে উহার প্রভিা-বিধি 
বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ১ 

ব্রতনিরত ব্যক্তি, এইরপে একমাস কাল 
অডিব/হিত করিয়! কার্তিক! পৌর্দনাসীতে 
নিত্য জপান্তে জগদৃগ্ুর জগম়াথদেষকে পু 
করিয়া বিস্ুতক্ত শান্্জ-প্রধান কোন দ্বিজ- 
বরকে মুদ্রা কুগুল বতরযু চম্গগ ও বুশ 
মান্যা্গি ছারা ঘর্চনাপুরর্বক আঁচার্িপে বরণ 
করিবে এবং তীাকে জগমণিদেবরণে চি 



'সপ্তপঞ্াশোহ্ধ্যায়ঃ। 

প্রীথয়েৎ প্রোজলিতুতা ভগবস্তক্তিভাবিতঃ। ৪ 
ভুদেব ভগবিষেণরর্সম।তবন্ মহ।মতে। 
পাপাণবনিষগৎ মাং নিরাশ্রমচেভসমূ ॥ € 
নানাহখপরিধ্বস্ং ত্রাহি মাং শরণাগতমূ। 
প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রতস্তবেতদৃঘখা বিধি বিদ্বাবর 1৬ 
প্রসা্য দেবদেবেশং শঙ্খ-্চ ক্রগদাধরম। 

জ্যোতিঃন্বরূপঞ্চ হরিং পবিভ্রৈবিধিচোদিতৈঃ। 
সর্ধ্বপাপাপহঃ স্বামী যথ! মে শ্রীয়তামিতি॥" 
এবং বতপ্রার্থিতঃ স ব্রাঙ্মাণে! ধ্যানতত্পরঃ। 

হুলক্ষণে হস্তকুণ্ডে বিধিবৎসংস্কৃতে ততঃ ॥ ৮ 
বৈষ্বাগ্সিৎ সমাধায় প্রতিষ্টাবিধিচোদিতমৃ। 
পুজরিত্া হব্যবাহরূপনারায়ণং প্রভূম্ ॥৯ 
উপচারৈঃ যোড়শভিঃ হুৃক্তেন পুকুষন্ত চ। 
পলাশ-সনিধা বহেী সৌরভেয়হবিস্তথা ॥ ১০ 
পায়সন্ত মধুহবির্নিশ্রিতন্ত পৃথক্ পৃথক্। 
পঞ্চ পঞ্চ সহলাণি ওথাকৃষ্ণতিলানপি ॥ ১১ 

করত কৃতাঞ্জলি হইয়! ভগবন্তক্তিপুর্ণ হাদয়ে 
এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ২4৪ 

হে মহামতে ভূদেব! আপনি ভগবান্ 
বিষ্ুর জঙ্গমদেহ স্বরূপ, অতএব হে বিদাংবর ! 
সর্ববপাপহারী নর্বন্বামী ভগবান্ বিষুঃ, আমার 
প্রতি যেরপে প্রসন্ন হন, সেইরূপে যথাবিধি 
পবিত্র উপহারাদি দানে সেই জ্যোতিশ্য় শঙ্খ- 
চক্র-গদাধর দেবণেবাধিপতি ভগবান হরিকে 
প্রসন্ন করত আমার ব্রত বথাবিধি প্রতিষ্ঠ! 
করিয়া পাপার্ণবনিমগ্ নানাহ্ঃখে নিপীড়িত 
নিরাশ্রপ্ন অচেতন প্রায় ও শরণাগত আমাকে 
পরিত্রাণ করুন । ৫--+৭ 

আচার্য্য ব্রাহ্মণ ব্রত-প্রতিষ্ঠার্থ এইরূপ 
প্রার্থত হইয়। ভগবানের ধ্যান করত হস্তপরি- 
মিত হুলক্ষণযুক্ত কুণ্ডের যখাবিধানে সংস্কারাস্তে 
গ্রতিাবিবি-অনুসারে তহুপরি বৈষ্বাগ্গি স্থাপন- 
পূর্বক পুরুষহুক্ত মন্ত্রে ফোড়শোপচার ছারা 
অগিকবপী প্রভু নারারণকে পুজা! করিবে। পরে 
আদতে অ্রলবপুটিত ও সর্বশেষে স্বাহাত্ত 

অষ্টাক্ষর মঞ্ খাঠ ছার! 

ইইউ 

জুহয়াৎ প্রণবাদাতৎ শ্বাহাস্তেন যমুচছরন । 

অস্টাক্ষরেণ মন্ত্রে সাক্ষারারারণাত্মনা ॥ ১২.. 
খ্বিগৃতিঃ নহিতে। মন্ত্রী ব্রতিভির্জন্বাখা সহ্ । 
বসোর্ধারাং পাত়ন্ 'বৈ পুরুযােরবৈফ বৈ; 8১৩ 
হতৈঃ হুচিত্রব্ণাসতৈধর্জমাদঃ কৃতাঞ্জলিঃ। 
স্তবীত পুরুষাখ্যেন পুরুষৎ জাতবেদসম্ ৪ ১৪ 
দবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতার়ক । 
ত্রাহি মাং ঘোরছুর্বারপাপপাধোধিপাতিতমূ ॥১৫ 
ত্বমেব মাং সমুদ্ধভূমীশিষে দীনতারক। 
অপ্রমেয় কৃপাস্তোধে মাং বিধেহি বৃযাত্বকম্ (১৬ 
স্বত্বেখং প্রজ্লত্তঞ্চ নারায়ণমনাময়মূ। 
সপ্ত প্রদক্িণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রপমেৎ ক্ষিতৌ ॥১৭ 
পুপ্পাঞ্জলীন্ ক্ষিপে্হে৷ যোড়শেন তু হোড়শ। 
সর্ববপাপবিমুক্তং হি তদবাস্্ানং বিচিন্তয়েখ ৪১৮ 
পুর্ণাহুতিং ততো দৃত্ব! শেষকন্্রসযাপয়ে্। 

সমিধের সহিত, গবাদত মধুঘ্ৃতমিশ্রিত পার়স 
ও কৃষ্ণতিল আহুতি দিবে । ৮--১২ 

অনন্তর যঙ্জমান, ব্রহ্মা ও ব্রতী খত্বিগ্গণের 
সহিত যাহাতে অক্ষরসকল ছুমধুর ও 
রূপে উচ্চারিত হয় এরূপভাবে পৌরুষ, আখের 
ও বৈষ্ধ সুক্তনিচর পাঠ দ্বার! ব্হুধারা পাতি 
করিয়া কতাগুলিপুটে পুরুষহৃক্ত পাঠে অক্মি- 
রূপী পরম পুরুষকে স্তভব করিবে এবং “হে দেব. 
দেব জগন্নাথ! হে সংসারার্ধ্তারক! আমি 
ুর্ধার পাপরূপ ভীষণ জলধিতে পঙ্তিত হুই- 
সাছি, আমায় ত্রাণ করুন। হে দীনতার়ক! 
একমাত্র আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে 
সমর্থ, অতএব হে অপ্রমের কৃপাসিষে!। 
আপনি কৃপা করিক্না আমাকে ধশ্মাস্বা . করুন।” 
এইরূপ প্রার্থনাময় ভ্যাতিঝাদ করিয়া অনাবয় 
নারায়ণদ্বরূপ প্রজলিত অগ্নিকে সপ্তবার 

প্রক্ষিণপুর্বক ক্ষিতিতলে ঈগুবৎ সিম 
করিবে। ১৩স১৭ 

ভৎপরে যোড়পাক্ষয় যন্ত্র ছারা িতে 

যোড়শ পুষ্পাঞ্জলি প্রর্দানপূর্মাক আাপরাকে 
বর্বপাপ হইতে ধিমুক্ত বলিয়! চি! করিবে।১৮ 

প্র্েক পঞ্চমহপৎখ্যক পলাশ অতঃপর পূর্াহতি দিয়া খুপিষ বন্ধ রমা, 
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 পুরাগং বৈধ বিষেশর্বাচয়েগ্রতঃ শুচিঃ 1১৯ 
বহমান বাসদেবাৎ দামগাধান্তরস্তব1। 
বৈরাজং সামগােত ত্রিযুপূর্ণৎ মহৃত্রমম্ ॥২৯ 
তৃপাচিকেডক তথ। গায়তোদাত্পুকষলমূ * ॥ ২১ 
জন্তৈশ্চ াতিনীতা্্াঃ শ্রুতো পনিষদার্দিভিং। 
শ্রীপরন্ ভগতামীশং নয়েদ্রাতরিং মুদাহিতঃ॥ ২২ 
ততঃ প্রভাতে তে সর্ব্ধে বজমানপুরঃসরাঃ | 
আলীাহা তীর্থরাপ্ান্তে! গত্বা চ বটমুলকমৃ। 
ডং পুজন্িত্বা ভগবদ্রুপৎ কল্পবটৎ ভুত 1 ২৩ 
বৈনতেরৎ পু্রিতৃ। গচ্ছেদৃভগবদস্তিকমূ। 
সর্ধপাপতমোহর্কেণ হৃক্তেন পুরুষ্ত 'বৈ॥ ২৪ 
তং পুজন্িতা বিধিবন্দাকুত্রন্মত্বরূপিপমূ। 
প্রার্থযেত প্রাঞ্জলির্ভূত্! যতমানঃ গুচিত্রতঃ ॥২৫ 

পন করিবে। অনস্তর পবিত্রভাবে ভগবান্ বিজুর 
সম্মুখে অবস্থান করিয়! বিষুমাহাত্বাপূর্ণ পুরাণ 
পাঠ করিবে এবং বৃহৎ সাম, বামদেব্য, সাম 
গ্াথাস্তর ও বৈরজ নাম সামবেদ উদাতাদি 
'বরজরপূর্ণ সুমধুর শ্বরে গ্বান করিবে। অপিচ, 
উদ্নাত্ত দ্বরে তৃাচিকেত নামক সামও গান 
করা কর্তব্য । ১৯৮২৯ 

এইরূপ, অঙ্ঠান্ত স্বাতিগীতা্দ এবং শ্রুতি 
ও উপস্যিদা্ি পাঠ দ্বার অধিল জগতে ঈশ্বর 
জগনাথ দেবকে শ্রাত করত সানন্দে রাত্রি 
অতিবাহিত করিবে। ২২ 

জতঃপর, প্রভাতকালে যজমানপুরঃসর 
নেই সমূদুয় ব্রতিগণই ভীর্ঘরাজ-জলে অবগাহন 
করিবে। হেত! পরে সেই পিত্র্রতা* 
ব্লস্থী যঙজমান বটমূলে গমনপুর্র্বক ভগবদ্রপী 
মই কজবর্ট ও তত্রত্য গঞড়কে পুজা করি 
ভগবানের নিকট গমন করিবে। অন্তর 
নেই দাতরতবরূলী ভগবানকে অখিল পাপরূপ 
অধুকার বিশে ভাঙরত্বরপ পুকুবহৃক্ত ছারা 
পুজা বর কৃতাঙজলি হই এই়প 

অদীগে যুধাতে।... 

তের এরাহের 

রি নত হত 

উদ্কজখণগ্ডর 
৮] 

দেব ত্বত্যি নলিনে পতিতং ত্রাহি মাং ধ্ুভো। 
ভন্মিন্ ত্রিপাপপাধোধো৷ নিমগৎ হতচেতবমূ £২% 
উদ্ধরন্থ জগঞ্জাথ ধীনোদ্ধরণতৎ্পর। 
তবৎপ্রসান্ধাৎ ব্রতং নাথ হুফলং মেহস্ত্বস্ংশয়মূ ॥ 
যথাহৎ নিম্লো দেব ত্বদত্যি নলিনাস্তিকে। 
বিশোকে নিবদামীশ তত্কুরুঘ জগত্প্রভো। 8২৮ 
ততঃ প্রদক্ষিণৎ কুর্ধ্যাৎ বিষের্নামসহতকম্। 
জ্পন্ হৃক্তৎ পৌরুষঞ্চ প্রণমেদ্দেবমগ্রত: ॥ ২৯ 
হিরণ্যগর্ভেতি জপন্ দ্বাদশাকরগর্ভিতমু। 
ততো গৃহৎ সমাগম্য বহ্িকুণগু দমীপতঃ ॥ ৩০ 
পুনঃ গ্রজ্বান্য দেবেশং পুজমেজ্জাতবেদগি । 
পুর্বববহুপচারৈজ্য প্রথম্য চ বিসর্ভায়েৎ | ৩১ 
আচাধ্যায় ততে। দগ্যান্ক্ষিণাৎ গাৎ পর়ম্িনীমূ। 
মবৎদাং লক্ষণোপেতাৎ দক্ষিণাৎ স্বর্ণভুষণৈঃ ॥৩২ 
বাসোযুগাৎ সহার্থাঞ্চ ধান্তং কনকমেব চ। 

হেদেব! আমি ভব্দীয় পার্দপদ্ধে পতিত, 
আমায় পরিত্রাণ করুন?। প্রভে|! আমি ভয়ঙ্কর 
ভ্রিতাপরূপ জপধিজলে নিমগ্ন ও হতচেতন 
হইয্াছি, অতএব হে দীনোদ্ধরণ-তৎ্পর | 
হে জগনাথ! আমাকে সেই সাগর হইতে 
উদ্ধার করুন। নাথ! আপনার প্রগাছে 
আমার ব্রত যেন অসংশর়রপে সফল হর। 
হে দেব! হে জগত্্রভে! যাহাতে আমি 

নির্বলাত্বা ও শোকণুন্ত হইয়া ভবদীয় 
চরণারবিদ্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারি, 
তাহাই করুন। ২৬--২৮ 

অনস্তর, বিষ সহঅনাম ও পুক্ুষহ্ক্ত 
পাঠ করিতে করিতে ভগবানৃকে প্রদক্ষিণ. এবং 
সবাদশাক্ষরগর্ভিত “হিরণ্যগর্ভ' ইত্যাদি পাঠ করত 
প্রণাম করিবে। তৎপরে ম্বগৃছে সমাগত 
হইয়া অগ্নিকুণ্ডুসমীপে উপবেশন পূুর্বাক 
পুনরায় অগ্িকে প্রজ্্লিত করিয়া গেই 'অঙ্গি- 
মধ্যে দেবছেধকে পুর্বববৎ, উপটার ছার! পু 
ও প্রণামপুর্বক বিমঙ্দন করিবে। ২৯-্প১. 
. অনম্তর,ঠ আচাধ্ক ম্বর্ণভূষগণভূধিত। 

০ পুন হি আহা লিপি- | সুণক্ষণা সুবল! 'পরৰিনী . খে, 'খহানূল্য 
: বযুখ, খা, 'কসক) মনুপূরণকাতিজপাডি। সত 



সপ্তপঞচাশোহ্ধ্যায়ত। 

নধুপূর্ণৎ কান্তপাজৎ তাগ্রপাত্রং ঘৃতারিতমূ ॥ ৩৩ 
তৈলপাত্রং পদ্ঘঃপাত্রং হধিপান্রক কাংন্তঃ। 
ব্রা্মণেত্যস্ততে! দদ্যাদ্ধাশক্তি সদক্ষিণম্ ॥ ৩৪ 

যুগং দদ্যাৎ যোড়শৎ বৈ ব্রাহ্গণেভ্যশ্চ ভক্তিতঃ 
ভোজয়েৎ পায়সৈবিপ্রান্ পৃজিতান্ গন্ধমাল্যকৈঃ 
ভেভ্যোহপি দদ্যাছিধিবদূষধাশক্তা। চ দক্ষিণাম্। 
পুজ্যেষ্টদেবতাঃ সম্যগ. বন্দয়েভগবদ্ধিয়া ॥ ৩৬ 
দীনানাধবিপনেভ্যো জদ্যাদয়ং দয়ান্িতঃ। 
্বয়ং দিনাজ্ে ভুঞীত ইঞ্টেঃ শিষ্টেশ্চ বন্ধুভিঃ ॥৩৭ 
এবং ব্রতং সমাধ্যাঙ, পুত্র বিদ্ধযতিশোভিতমূ। 
নাতঃ পরতরঃ কিঞিৎ সর্বপাপাপনোদনম্ ॥৩৮ 
প্রায়শ্চিতং ব্রতং বাপি সর্বপাপাপনোদনমূ। 
ন চোদয়ং কাপি শাস্ত্রে ত্র পরিনিচিতমূ *॥ 

পুর্ণ তান্রপাত্র এ*ং কাংস্কনির্শিত তৈলপাত্র, 
পয়ঃপাত্র ও দধিপাত্র দক্ষিণা দিবে। অপরাপর 
ব্রতী ব্রা্ধণদ্দিগকেও বথাশক্তি স্দক্ষিণ 
মধুপাত্রাদি এবং োড়শহত্তপরিমিত 
যুগ ভক্তিভাবে দান করিবে শর দিনে বহুল 
বিপ্রগণকে গন্ধমাল্যার্ণি ঘ্বারা অর্চনা! করিয়া 
পারল ভোজন করাইবে এবং তাহাদ্দিগকেও 
সামার্থ্যান্ুসারে বথাবিধি দক্ষিণ দিবে । অভীষ্ট 
দেবদেবীদ্দিগকেও সম্যক পুজা করিয়া ভগবদৃ- 
বোধে বন্ধন! এবং দীন, অনাথ ও বিপননদিগকে 
সায় চিতে অল্বদ্বান করিতে হইবে। তৎপরে 
দিনান্তে প্রিয় ও সাধুশীল বন্ধুগণের স 
স্বয়ং ভোজন করিবে। ৩২৮৩৭ 

পুত্র! মৎকধিত এই ব্রত, অতীব কল্যাণ- 
কর জানিও) বন্ততঃ ইহাপেক্ষা সর্ধপাপ-নাশক 
উৎকৃষ্টভর ব্রও আর কিছুই নাই। ৩৮ 

কোন শাস্ত্রে এমত কোন প্রায়শ্চিত বা 
প্রত উক্ত হয় মাই. বদথায়! সর্ধবিধ পাপ 
ধিলীন হইতে পারে ; গঞন্তই এই স্থানে 
আমি এই ব্রতের বিষয় কহিলাম। ৩৯ 

অথাৎ “৪ চোর” ইতি জািমিতিমন্টে | 

৬০০০ পর আগ রা জট 

বসু 

নম ্ 
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ও 

অনাদিজন্মসভূতং পাপার্ণবরহাতপন্। 
তর্ভুৎ নান্তৎ বণুধাততি ব্রতানাৎ যম কর্ম বৈ॥ ৪, 
অনেন বিধিনা কুর্যযাদূরতমেতং হুচ্র্গভমূ। 
যথা বধ! শকিরত্র সিদ্িত্তস্ত তথা তথা & 8৪৯ 

ইতি সবম্বপুরাণে চতুরদীতিসাহত্রে জৈমিমি- 
ঝধিগণসংবাদে উৎকলখণ্ডে ভ্রীপুরুধোত্তম- 

মাহাস্য্যে সপ্তপঞাশভমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ 

(বোম্বেপ্রদেশীয় পুস্তক লিখিতাতিরিজাধ্যাক়ঃ |) 
মুনয় উচুঃ। 

ভগবান্ জৈমিনে সর্ধবৎ বেদবেদাস্তপারগ। 
ত্বদনু গ্রহভোহম্মাভির্মাহাত্যাং জগদীপিতুঃ ॥ ১ 
ক্ষেত্ররাজন্ত তশ্তৈব যাত্রায়াৎ চৈ সর্ব্বশঃ। 
ভগবস্তোদ্ধনোচ্ছি-প্র1শনাদিফলং তথা & ২ 
ইন্জরছামন্ত রাজ্জে। ব বৃত্ান্তরমতিহ্র্ল ভূ । 
নীলমাধবরপত্ত দ্বারুব্রহ্মপ্রকাশনম্॥ ৩ 

হে ফড়ানন | আমার পরিজ্ঞাত যাবতীয় 

ব্রতের মধ্যে এমত অপর কোন ব্রতকর্ধাই 
নাই, বন্ধারা অনাদিজন্মসসভূত মহাসস্তাপপ্রথ 
পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া ঘায়। ৪০ 

বস ! মহৃক্ত এই বিধি-অগুসায়েই 
সকলের এই মুহূর্ত ব্রতের অনুষ্ঠান কর! 

কর্তব্য । ইহার অনুষ্ঠানে বাহার ধেযপ 

শক্তি, সিদ্ধিও তাহার দেইরূপ হইবে। ৪5 

সপ্তপঞাশ খধ্যায় সমাণ্ত। 

মুমিগণ কহিলেন, হে ভগবান জৈষিনে। 
হে বেদব্দাস্তপারগ ! আমরা আপনার 

অনুগ্রহে ভবদীয় মুখকমল-বিনিগর্তি জগদীগর 
জগম্নাধদেবের, শ্রীক্ষেত্রের ও গুগযানের বাজ 



৮ এ ওত ই... 
় টু 

জঙং তৃতবদলাতোজাদগলিতং তদ্যধাবিধি। 
ইনানীং শ্রোতুমিচ্ছামন্তবতে! হি বদতাংযর ॥ ৪ 
অর্ঝাং বিদ্তরতো রহ্মন্ বরং সর্ষে মুদা্বিতাঃ । 
পুরাণশ্রবগন্ৈব বহ্ক্তৎ ফলমেব তৎ ॥ ৫ 
'কো বা তলত বিধিশ্চৈব কেন বা সাত সাঙ্গকমু। 
অন্মাহ চেদনু ক্রোশে। বথাবদ্বভূমর্হসি॥ ৬ 

বাচ 
সাধু সাধু মুনিশ্রে্ঠ! তৎপৃষ্টং পরয়া মা । 
তত্র গে গ্রীতিরতুল! জাত! রোমাঞ্চকারিনী। ৭ 
তক্ক সর্বৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধবং সাবধানতঃ ॥ 
পুরাণভ্ররণারত্তে ধধ1! বিভবমাতবনঃ ' 

সন্বল্পা বিধিবদূত্রাহ্মণৎ শুদ্ধবংশজমূ। 
অব্যজাবরবং শান্তং ্শাখং ব্বপুরোধসমূ। 
সর্ধশানত্রার্থগত্রজ্ঞং ভূষণৈরতিশোভনৈঃ ॥ ১৭ 

বিষয় বধাবিধি শ্রবণ করিয়াছি। হে বদতাং- 

বয়! একফণে আমরা সকলে সানন্দচিত্তে 
আপনার মুখে পুরাণ শ্রবণের ফল শ্রবণ 
করিতে ইন করিতেছি ) অতএব হে ্রহ্গন্! 
আপনি তত্ব বিস্তাররূপে ব্য করুন। ১.৫ 

, বলুন, পুরাণ শ্রবণের বিধানই বা কি 
প্রকার এবং কি প্রকানেই ব! তাহ! সর্ব্বাহ- 

 ছুন্দর হয়? বি আমাদিগের প্রতি আপনার 
দয়। থাকে, তবে এই সমুদয় বিষয় ষথাবৎ 
বর্পন করুন । ৬ 

জৈমিনি বলিলেন, মুনিধরগণ! সাধু 
সামু] আপনার! পরম আনন্দসহকারে 
যে বিষয় জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, তথিষয় ব্াক্ত 
করিতে আমারও এরূপ প্রীতি জম্িয়াছে যে, 
'ভাহাতে অর্ধ্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে। অত. 
'জী তথয সমুদয় ঝুলিতেছি, একমনে শ্রবণ 
ফকুন ॥ ৭৮ 

, পুরাখনএ বের, প্রারতে আগে যথাবিধি 
আর কিবা ধাহায় কোন অন্বই বিকৃত লহে, 
ধাছার বড়া শান্ত খর হাহার সমুদর শানতার্থ- 
জিবি ভিত! আছে, . হিদি বজমানের 
বিহিত. আক-শাখাযসন্্ী ও বন্গদানের নিজ 
পুরোছিক,..এধংহ্ধি.. লহ ংশজাটি ্রাহ্মণকে গুভুন। গতারুগতিক আাডিদিগের 
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বন্তচন্দনমাল্যা গৈরণুরাৎ পাঠসংশ্রুতৌ। । 
কৃতাগলিপুটে। ভূত ততঃ সংগ্রার্থযেম্িজমূ 8১১ 
তং বিহুর্বিঝুরের ত্বং ন তু ভেনঃ কদাচন। 
নির্বিদ্ং মে ভবত্বেৰ তৃৎ্প্রসান্গাৎ প্রলীদ চ 8১ 
তে বৃতং ব্রাঙ্মণঞ্চ বহুমূল্যাসনে শুভে।. 
বাদয়িত্বা চ তত্তৈব গলে মাঁলাং বিসিক্ষিপেৎ ॥১ 
মন্তকে পুপ্পুণর্তঞ চন্দনৈরনুলেয়েখ। 
যম্মাৎ তম্মিংশ্চ সময়ে বিপ্রে। ব্যাসদমো! যত ॥ 
তেনৈব ব্রা্মণেনৈব পুস্তকে বিস্কুরূপকে। 
কারয়েছ্যাসপৃজাঞ ্রীধণ্তাগুরুপুণ্পকৈঃ ॥ ১৫ 
নানোপচারৈ রুচিবৈর্ভক্ষাতোজ্যাদিকৈরপি 
ভক্তা। বাসনদানাদ্িবিধিঃ কাধ্যে। দিনে দিনে ॥ 
সাম্ুতং কথয়াম্যেবং শ্রীয়তাং শ্রোতৃলক্ষণমূ। 

গতানুগতিকানাঞ্চ নিবাদার্থং তথ। ছাঃ ॥ ১৭ 

আপনার বিভবানুলারে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালস্কার ও 
চন্দ্ন.মাল্যাদি ঘারা পুরাণ-পাঠ, শ্রবণার্থ বরুণ 
করিবে। অনস্তর করজোড় করিয়া সেই ছ্িজ-. 
বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৯৮১১ 

বন্ধন! আপনিই বিষণ এবং বিষুই 
আপনি, আপনাতে ও বিষুুতে কিছুমাত্র ভেদ 
নাই; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন হউন 
এবং আপনার প্রসার্দে আমার পুর্রাগ-শ্রব্ণ 
নির্ধিদ্ধে সফল হউক । ১২ 

তৎপরে সেই বৃত ব্রাহ্মণকে মনোহর - 
বহমূল্য আসনে উপবেশন করাইয়া তাহার 
গলদেশে ও মস্তকে মাল্য প্রদানপূর্ববক তীয় . 
সর্ববাঙ্গে চন্দদ লেপন করিবে ; কারণ, ভৎখকালে 
সেই ব্রাহ্মণকে ব্যাসদেবের সমান জ্ঞাত করিতে 
হইবে, ইহাই মনীধিগণের অভিপ্রেড। ১৩১৪ 

পরে সেই ব্রাহ্মণ ছারা সাক্ষাৎ বিহুম্বরূপ 
পুস্তকের উপর জীখণ্ড, অগুরুপুষ্প এবং ভক্ষ্য- 
ভোজ্যার্দি নানাহিধ মনোহর উপচার. ধানে 
হ্যাসদ্েহের পুজা করাইবে এবং প্রতিদিন 
ভক্তিসহকারে তাঁহাকে আসনাছি মান করিতে 
হইবে। ১৫1১৬ 
+ ছিনগণ | ফম্প্রতি ক্লোতার বু 
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আসনানি বখযোগাং রচরিত্বা হবয়ং তথ!। 
গুভাসনান্তরস্থো ছি ভেহুৎকঠমানসঃ ॥ ১৮ 
অথবা সংস্কৃতে দেশে সর্ষৈ্বঃ সহ বসেডুষি। 
ব্যাসসাগ্রে দিবসতিরাসনে নোচিভেতি চ ৪ ১৯ 
কৃতঙ্গানো মুন্না সুক্তো! ধারয়ন্ শুরুবাদসী। 
আচাম্তঃ শঙ্খচক্রার্িতিলকাতিতবিগ্রহঃ ॥ ২০ 
মনন! ভাবয়েছিযুছ বিশ্বীপং কাররেদৃভৃশম্ । 
পুরাণে ব্রাহ্মণে চৈব দ্বেবে চ মন্ত্রকন্মীণি ॥ ২১ 
তীর্থেবৃদ্ধসন্ত বনে বিশ্বাসঃ ফলদায়কঃ। 
অতো মুনিবরাঃ সর্ধাং পুগাং বিশ্বাসকারণম্ &২২ 
পাহগুদিকবভাষং বৃথালাপং প্রবত্বতঃ | 
পুরাণশ্রষণে কালে সর্ববচিন্তাঞ্চ বর্জদয়েৎ ॥ ২৩ 
অনেন বিধিন। বিপ্রাঃ প্রত্যহৎ শৃণুয়ামদ। 
ততঃ পাঠে সমাপ্তে চ করতালারি কৈর্ুহ্ধঃ ॥ ২৪ 
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ হর ইত্যার্দিনামভিঃ। 

নার্থ যথাযোগ্য আসনমকল রচনা.পুর্ব্বক স্বয়ং 
শবণীর্থ উত্কন্ঠিত মানসে অপর একখানি 
পবিত্র আসনে অবস্থিতি করিবে ; অথবা! ব্যাস- 
সম সেই ব্রাহ্মণের সন্মুধে আসনে উপবেশন 
প্রশস্ত নহে, এইরূপ বিবেচন৷ করিয়া পরিস্কৃত 
ভুভাগে বনুবান্ধবগণের সহিত মৃতিকার উপরেই 
উপবিষ্ট হইবে। ১৭--.১৯ 

এ সময়ে ন্নানান্তে মানন্দে শুরুবন্তযুখ 
পন্রিধান ও আচমনপুর্বক শঙখচক্রাদি তিলক 
ধারণ করিয়া ভগবান বিষুর প্রতি সমধিক 
বিশ্বাম স্থাপন করত মনে মনে তাহাকে চিন্ত। 
করিতে ধাকিবে। মুনিবরগণ! পুরাণ, ্রাঙ্ষণ, 
দেবতা, মন্্রকর্ণা, তীর্থ ও বৃদ্ধবাক্যে বিশ্বাসই 
ফলদারক ; এদ্রন্ত বিশ্বাসই জমুদয় পুণ্যের 
প্রকৃত কারণ জানিবে। ২০--২২ 

পুরা-শ্রহণকালে সর্ববপ্রবর্ধে পাবগাদির 
সৃহিত সম্তাধণ) কাহার সহিত বুথা আলাপ 
এবং সর্বপ্রকার বৈষরিক চিন্তাই বর্জন 
কন্ধিবে। ২৩ 

ইপ্রগণ | প্রত্যহ এইরূপ বিধানে সানন্দে 
গাঠি শ্ররথ করিবে: এবং পাঠ সমাণ্ড 
 করভালাদির 'লহিত - “কৃষ্ণ? ! 

বিস্তারয়েদূ বধাকাশে শ্রয়তে শ্বহা এব সঃ ২৫ 
এব প্রত্যহ কুরধ্যাৎ প্রীতয়ে মুযবৈরিণঃ 
ততো গ্রস্থসমাপ্তো চ হিষুতপ্রীণনতৎপরঃ ॥ ২৬ 
বিশেষাঘস্্রমাল্যাজি-চ স্থা। | 
ভূষয়েৎ পরয়! তক্তা। বিপ্রং ব্যানসমং ছিজাট। 
আত্মশক্যা প্রদদ্যাচ্চ ছক্ষিণাং বৈ বথাবিধি। 
যে যে প্রদহ্যধদৃষচ্চ মত্তস্তচ্ভুগুতাধুন ॥ ২৮ 
রাজানঃ করিণে! দছযুঃ সালঙ্কারান্ সলক্ষপান্। 
ক্ষত্রিয় এবমেবক তে বৈ রাজসম! মতাঃ ৪ ২৯ 
্রাঙ্মণাঃ পুস্তকাংশ্চৈব বিষ্ঞোর্চাকরগিকাঃ। 
কনকৎ রজতকৈব ধান্ঠাং বস্তরৎ শ্বতক্তিতঃ & ৩৯ 
বিশশ্চ রত্বভূষাঢ্যান্ দিদ্ধুষেশোত্তবানপি। 
গাশ্চ লক্ষণনংযুক্তা; সবৎসাশ্চ পরস্থিনীঃ & ৩১ 

অন্তচ্চ কনকাদি চ ত্যজেমুর্ধদতৎ্পরাঃ। 

জগন্নাথ! হর 1” ইত্যাদি নামোচ্চারণ ঘবারা 
যাহাতে আকাশে প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়) এরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকিবে । ২৪২৫ 

দ্বিজগণ! ভগবান মুরারির প্রীত্যথে 
্রত্যহই এইরূপ করিবে। অন্তর গ্রন্থ সমাগত 
হইলে বিষ্ুর প্রীতিসাধনে তৎপর হইয়! পরম 
ভক্তিনহকারে বস্ত্র, মাল্য, চন্দন ও ভূষণানি 
বার, ব্যাসসম দেই বিপ্রবরকে ভূষিত 
করিবে। ২৬২৭ 

তখ্পরে শ্বীয় সামর্থযানুসারে বধাধিধি 
দৃক্ষিণ। দিবে। যেষে ব্যক্তির ধে যে বস্ত 
দক্ষিণ। স্নেওয়। উচিত, এক্ষণে তা আমার 
নিকট শুজুন। ২৮ 

রাজগণ, হুলক্ষণান্বিত সালস্কার করী ধান 
করিবে এবং সাধারণ জত্রিয় দিগেরও এরূপ 
ধান করা বিখেয়; কারণ কষত্রিরমাত্রেই গজ" , 
তুল্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। ২৯ 

ব্রাহ্থণগণ ভক্তিসহকারে পৃদ্তক, বিষ 

পুজার করগিকা, কমক, রজত, খা ও বর 
দান করিবেন। ৩ 

ধর্্পয়ায়ণ বৈঠগণ, পুত রং 
দেশোততব ঘোটক, তুলক্ষণা সবখসা-গরদ্দিনী 
গেদু এবং কনকাদি অন্তাত 'ব্যও পানাম 



রি রি 

শুঁজাঃ প্রদথহ়াঃ পরয়। মৃধা সংবুত্তমানসাঃ ॥ ৩২ 
ধাসাংসি চ হুবর্ণক ধান্তং রতালি গান্তথা। 
নানালস্কারবুক্তাশ্চ খটোবী বালগর্ভিনীঃ & ৩৩ 
এবং বৈ দক্ষিণাৎ দঙগ্যাত ঘেন সন্তষ্যতে গুরুঃ। 
আব্মুনঃ শক্তিতে বিপ্র1 বিভশাঠ্যৎ ন কারয়েৎ ॥ 
শাস্িকং পৌটটিকং চৈব ব্রতোদ্াহাদিকন্ঘম চ। 
মোক্ষত সাধকং কর্ম পুরাণশ্রবণৎ তথা ॥ ৩৫ 
বজ্জাদিকঞ্চ দান ব্রতৎ নানাবিধং তথা। 
বদি চেদ্বক্িণাহীনং তদা! ভবতি নিস্কলমূ ॥ ৩৬ 
জন্রাঃ কণ্মপত্তস্ত হরস্তি ফলমেব তৎ। 
বধী শ্রীণাঞ্চ লাবগ্যৎ ভর্ভৃ-স্মহবিবর্জিতমূ ॥ ৩৭ 
ুদ্ধাৎ পলার়িতানাঝ, পৃষ্ঠৎ কত! ধনুম্মতাম। 
বিনাবধাবনমন্তানাং হুষ্টতবং হি বধ! দ্িজাঃ ॥ ৩৮ 
মুকত্বেনৈষ পাণ্ডিত্যৎ সর্ঘঘশান্স্রবিপশ্চিতামৃ। 
হীনং ধক্ষিণয়। যদৃষৎকর্্ম তত্তচ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ৩৯ 

করিবে। শৃদ্রগণের অপার আনন্দপুর্ণ মানসে 
হন্ত্। সুবর্ণ ধান্ত, রর, ও মানালক্কার-ভূষিত 
বালগর্ডিদী ত্ঘটোধী গোসমুহ দান করা 
।বধের। ৩১ ৩৩ 

বিপ্রগণ! ফলে বাহাতে গুরু সত্বষ্ট হম, 
আত্মুশক্তি-অন্থুদারে এরূপ দক্ষিণ। জান করাই 
কর্তব্য; কদাচ তদ্বিষয়ে বিস্তশাঠ্য করিবে 
না। বন্তাতঃ; শাস্তিক, পোঁ্টিক, ব্রভোঘাহাদি, 
ঝোক্ষসাধক পুরাণশ্রবণ, দান ও নানাবিধ 
ম্যাছি যে কোন কন্ধুই দক্ষিণ।-বিহীন হইলে 
নিক্ল হইয়া! থাকে । ৩৪---৩৬। 

অস্ুরগণ, দক্ষিণা-বিহীন কশ্মের ফল 

ছযণ করিয়া থাকে। তর্তৃম্েহ-বিবর্তিত 
দঙ্নাগণের লাহগ্য এবং পৃষ্টপ্রদশনিপুর্ঘক 
মুল হইতে পলায়মান ধনুত্ধ্রমিগের বীরত্ব 
দেরূপ বৃথ1/দঞ্ষিশাবিহীন কাধ্যও সেইরূপ বৃথা 
প্লারিবেন। ছিজগণ ! করত গমন ভিন 
রাগের তেমন প্রশংস| হি না, সর্বশান্তে 
পারদশী হইলেও সুষপ্তানিবন্ষম পাঁণিত্য 
মেন প্রকাশ পায় লা, সেইক়প, যে যে কর্ধ 

গিণাহীল হয়, স্ধত্বর্থও নিপ্বল হই 
খাঁকে। 3১.-৩৯।. 

উৎকলখও 

দ্বালেন ক্ষীয়তে বন্যা ,রিতানাং কদম্বকুমু। 
দক্ষিণেতি তথ! বিপ্রে। গীয়তে শান্ত্রবেজিভিঃ ৪, 
তো বিপ্রান ভোজয়েছৈ বথাশজিপ্রকলিতৈঃ। 
কপুরেগ চ খণ্ডে সর্পির্যা পারনৈধুতৈ। ॥ ৪১ 
ষড়্বিখৈরয়পানাদৈঃঃ হুশ্যাদৈরযুতোপমৈহ। 
তেভ্যোহপি শবণবন্তা দিবধাশক্ত্যা প্রমাপয়েত ॥ 
এতদ্বঃ কধিতং সর্ব পুরাপৃশ্রবণন্ত চ। 
সাঙ্গোপা্গবিধিশ্চৈব ধেন সা সফলং ত্রিষমূ। 
ইন্দানীং তো মুনিশরেষ্ঠাঃ কিমন্তজ জাতুমি্চুখ। 

মুন উচুঃ। 
অহোহম্মাকৎ মহাভাগযৎ যৎ্পাপৌধবিনাশনমূ। 
পুরাণশ্রবণন্তৈধ ফলমন্ম।ভিরেব চ ॥ ৪৪ 
সাঙ্গোপাঙ্গবিধানঞ্চ শ্রুত, ত্মুধপন্ধজ'ৎ। 
ধন্যাঃ স্ম কৃতপুণ্যাঃ স্ম সংসারে বিগতজ্বরাঃ 8৪৫ 
ইন্জানীগাত্্বশক্ত্যা বৈ দীষ্ঃতে ভবতে মুনে। 

বিপ্রগণ! দক্ষিণ! দানে হুরিতনিচয় ক্ষয়, 
প্রাপ্ত হয় বলিয়া শাস্ত্রবিধগণ উহাকে দক্ষিণা 
বলিয়া কীতন করিয়াছেন। ৪৯ 

ঘিজগণ! অনভ্তর যথাশক্তি কল্পিত কপুরি- 
খণ্ড (খাড়), সর্পি, পারসযুক্ত অৃতোপম 
সুন্বাদ ফড়(বধ রসপুর্ণ অন্নপানাদ ঘবার। ব্রাহ্মণ 
সমূহকে ভোগন করাইয়া শ্বীর শক্তি-অনুসারে 
তাহাদিগকে স্বর্ণ বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। ৪১1৪২ 

মুনিবরগণ ! পুরাণ-শ্রবণ সম্বন্ধে যাহাতে 
তৎকারধ সফল হয়, তন্বিষয় এই আমি সাঙ্গো- 
পাঙ্গ সমুদয় বিধানই কহিলাম; এক্ষণে অপর 
কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা! করেন ? ৪৩ 

মুনিগণ বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! অহো৷ ! আমা- 
দিগের কি মহাভাগ্য ! কারণ আমরা) তবদীয় 
মুখকমল হইতে পুরাণশ্রবণ সম্বন্ধে সর্বপাপ- 
বিনাশন সাঙগোপাঙ্গ সমুগ্জয় বিধান ও তৎ. 
ফল শ্রবণ করিলাম; এজন এই সংসারে 
আম্রাই ধন্ত ও আমরাই কৃতপুণ্য। বন্ধ 
আজি আমাদিগের সর্ধারেশ বিদুরিত 
হইল । ৪81৪৫ 

মুন! একণে আমর 
আত্মশক্তি অনুসানে আপনাকে 
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ধ্ষিণ। ধমনন্র খো প্রদনন্ত গৃহ ৭ চ। ৪৬ রত! চ ত্মৈ মুন হমু্জা॥ 
ইত্যুক্তবন্তে। মুময়ো হৃকিঞনা:. কেব্রোতমং জধুরতিপ্রহহিজাঃ॥ ৪" 
সমিৎকুশং পুষ্পফলাক্ষতাদিকমূ। সমাপ্তোহরমডিরিকাধ্যায়ঃ। 

দক্ষিণ! দিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রলননচিতে 
গ্রহণ করুম। ৪৬ আনন্দিত হৃদয়ে পুরুযোভমক্ষেত্রে গমঃ 

ধম-াদি-ঘানে পরিদ্র মেই মুনিগণ এই- করিলেন এবং যথাসময়ে সকলেই মুত্ত 
রূপ কহিয়! মুম্িবর জৈমিনিকে মমিৎ) কুণ, হইলেন। ৪৭ 

,পুর্প, ফল ও অন্ষদাতি প্রদানপুর্রবক পরম 

পমার্তোহয়ং গ্রন্থঃ। 





অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ বলেন, অরাদি ব্রোগের এন্প মহৌধধ আর কখনও 
আবিস্কৃত হয় নাই। জর হইবার উপক্রম হইতেছে --গা-হাত প1 ভাঙ্গিতেছে--হাই উঠি - 
ডেছে-চম্কু অলিতেছে-_.এরপ স্থলে তিন ঘণ্ট! অন্তর এক একটা করিয়া ভুইটী বিজয়! বটিক। 
সেবন করিলেই জ্বর আমিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বিজয়! বটিকা সহজ শরীরে সেবনীয়। 
সহজ শরীরে সেবন করিলে বলবৃ্ধি হয়, কাস্তিবৃ্ধি হয়, ম্মরণ-শক্তি-বৃদ্ধি হয়। সহজ শরীরে 
সেবন করিলে, অন্ত রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশক্ক। থাকে না। 

বিজয় বটিক। কোথায় প্রাপ্তব্য? , 
কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙা!, বিজয় বটিকা 

কার্যালয়ে, বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য । 

বিজয়া বটিকার রঙ্গিন গোল ট্রেড"মার্কা৷ এবৎ | 

রঙ্গিন লেবেল দেধিয়। লইবেন। 
কাল ধঙ্গ ছাড়। ট্রেড-মার্কে তিন রকম রু আছে--প্রথম হবিদ্রা, ছিতীয় লাল, তৃতীস 

ফীকে-নীল, অক্ষর কালো, গ্রায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও লাল কালীতে মুদ্দিত। 

সাবধান! সাবধান! 
বিজয়! বটিকা- জাল হইতেছে । 

বিজয়! টার কম বেশী নাই। 

বিজয়া বটিকা-_ নির্দিষ্ট মুল্যে চির দিন বিভ্রীত । 

_ বিজয়া বটিক। জাল করিতেছে। 
দ্র বটিকার এই .অলৌফিক শক্তি আছে বলিয়াই, বয়! বটিকার বিক্রয় এত অধিক ) 

'কিন্ত দুঃখ এই, ভুযাচোরগণ এই বিজয়! ধটিকা-- 

জাল করিতেছে । 
“করাত "কতকগুলি ভূসাচোর ব্যকি 'বিজয্ব। বিকার অধিকল টৌ-্ছার্ক। জারি নকল 
বা হহাধলের আধিবাসিগণক্ে পাইকেরী বেচিতেছে। দর সহ এপেতোছ। রহ 



২ 'বিশলযা বটিকা--বি, বনু এও কোম্পানী। 

জাল বিজয়া বটিকা মেবন করিয়া অনেক রো নী কুফল প্রাঞ্চ হুইতেন্কেন; অনেকে রোগ 
একেবায়ে আরাম হইতেছে ন1। জাল ওঁষধে কখন কি রোগ আরাষ হয়। 

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি। 
বটিকার সংখা মূল্য ডাঃ মাঃ প্যাকিং ভিঃ পিঃ 
১মং কৌটা ১৮ |, রি টা তি 
খনং কৌটা ৩৬ ১৩/০ রঃ রি রি 
গুনং কৌটা ৫৪ ১01০৩ (০ ৬/৩ ৬ 

বিশেষ বৃহৎ--গাহ্্থ্য কৌটা অর্থাৎ 
৪নং কৌট। ১৪৪ 81০ ০ ৩/৪ /৪ 

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রুয়। 
৯নৎ কৌট! এক ডঞ্গন ( অর্থাৎ ঝার কৌট।) লইলে, কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে 

ছয় টাকাতেই বার কৌটা! ১নৎ বিয়া বটি কা পাইবেন; ভাকমাশুল ও প্যাকিৎ আট আনা 
মাত্র। ভিঃ পি: কমিশন ছুই আন।। 

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা, অর্থাৎ বার টাক! বার আনাতেই ২নং বার 
কৌটা পাইহেন, ডাকমাগুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিং কমিশন।* চারি আন! 

ওনং এক ভর্গন লইলে, কমিশন ছুই টাক, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা 
। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পি: কমিশন চারি আনা। 

বার কৌটার কম লইলে এমন কি, এগান্ন কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। 

বিজয়া বটিকার প্র্সদ্ধি। 
বিয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিন্ধ। অধিক কি, পারন্তে, আরবদেশে, ছিশয়ে, দক্ষিণ 

আফ্রিকায়, জাপানে এবং জণ্ডুন মহানগরে বিজয় বটিকা যাইতেছে। দরিডরের কুটারে, 
রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহামন-সমীপে, আজ বিজয়! ঝটিকা সমভাবে বর্তমান। বিজয়া বটিকা! 
প্রন্তৃতই বেন ব্রহ্মাগুবিজয় করিতে বনসিয়াছে। 

ইংরেজ-রমদী-কুলে বিয়া বটিকা বিশেষ প্রিদ্ধ বন্ত। জানি ন! কেম কোন্ গুণে, বিজয্না 
হটিক। দেশীয় সামগ্রী হইপ়াও, ইংরেজ-নরনারীর মন আকর্ষণ করিল। 

জাপান দেশে বিজয়! বটিকার বড় আমর । 

বিজয়া বটিকার শক্তি। 
বিজয় হকার শক্তি, মন্তরশতিবৎ অডুত। ধে জররোগগ ডাক্তারী, কবিরাজী ধা হোধিও 

গ্যাথী চিকিৎসা আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় শ্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য একেবারে 
ভাড়ির! দিয়াছেন, এষন হহসংখাক রোদীও বিজয়া বটিক! সেবনে আরোগ্য লাত 

বহর বিখেছে বিজয়া বঠিক! বজাপেকাও কঠোর, দাবার সদয় বিশেষে 
হারাম আলো”? ,কোহল। সামন্ত সাথাধরা হইতে আরব করিব, জাগাইদ অরি খুযন্কর 



বিজয়! বিকা--৭৯ নং হারিসম রোঙ, কলিকাতা । 'শু 

প্রাণসন্কট গীড়া পর্যাস্ত বিজয়া বটিক। হবার! মহত আরোগ্য হইড়েছে। বিজয়া হটিকা 
এইখানেই মহত্ব,-_এইখানেই গুণপনা,--এইথানেই অলৌকিকত্। 

বিজয়া। বটিকার অলৌকিকত। 
রোগীর নাড়ীতে ২৪ খ্বণ্টাই জর আছে, প্লীহার কামড়ানী এবং ধকুতের টাটানীতে রোগী 

অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত মুখ পা পধ্যস্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে এমন 
বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়] বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন; --অথচ এদিকে আপনার 
জর্জালা কিছুই নাই,-প্লীহা যকুৎ নাই,--সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিক! সেবন করুন, 
আপনার সুধা বৃদ্ধি হইবে, পুরুততব বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয় 
বটিকাকে অভূতপুর্ব্ব অলৌকিক শক্তিধর ওঁষধ কে না৷ বঙিবে? 

বিজয়। বটিকা। এবং কুইনাইন। 
কুইনাইন সেষনে যে জর যায় না, বিজয়। বটিকায় সহজেই ভাহ। আরাম হয়। দশ পনর 

দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জররোগে বিনি কষ্ট পাইতেছেন, [ব্য বটিকা তাহার অররোগে 
ব্রহ্গা'র-স্বরূপ। 

বিজয়! বিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজ্ঞ্জা বটিকার প্রাহুর্ভাবে অনেক গ্রাম 
ও নগরে কুইনাইনের প্রভূ কমিরা। আদিতেছে । বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই 
মোহিত। 

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত *শখর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের 

আশীর্ববাদ-পত্র। 
«পরম কল্যানীয় কমান বি, বনু এণ্ড কোং কল]াপ্বরেযু। 
গত ছুই বৎ্মর যাবৎ আমাদের প্রণপুর গ্রামে, ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়ায়, 

ভূত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জরে অমাক্রান্ত হয়েন। কুরে প্রীহ। 
এবং যকৃৎ সকলেরই ₹ইল। এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক এবং নানাপ্রকার কব্রাতী 
চি কৎস! যতদূর সম্তবে, তাহার ক্রুটি করিগাম না, কিন্তু কিছু-তই বিশেষ কোন ফল কাহারও 
হইল না; কেবল সামদ্রিক কিছু কিছু উপকার হ্হত মাত্র। পরে কোন প্রসিদ্ধ ওষধ. 
বিক্রেতার বোতল আনাইয়াছিলাম ) ভহাও সেইরূপ ব্যর্থ হইল। তৎপরে ভাগাক্রেমে সকল- 
কেই একবার বিজয়! বটিকা “সন করাইয়। দেখিতে ইচ্ছ। হইল এ « তাহা আনাইয় ক্রেমে 
মকলকেই ফ্বেন করাইলাম। এখন ৬৪গবৎকুপায় পেই ধিজয়। বটিকাই আমার বাড়ীর 
সকলকেই জীবনদান করিয়াছে। সকলকেই সেই নুধারুণ রোগ সঙ্কট হইতে, মুক্ত করিয়। 
প্রকৃতিত্ব করিাছে। বিধয়। বটি কাই আমার বাটার সকপের জীবন সহায় হইয়াছে । দুওরাৎ 
ইহার টউপবুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, এমত আমার অন্ত কিছুই নাই) কেবল কারমনোবাক্য- 
মাশালিভ-আশীবব্যাদ মাত। জীশশধর দেংশনদা ডে্চুড়ামাণ), পরাগ পুর, সদরপুর ফরিষপুর | . 



বিজয় বঠটিকা--বি, বনু টিন 

ইংরেজ রমণীর পত্র। 
নয় মালের জররোগ হইতে অব্যাহত্তি.লাভ। 

পঞঙ্জাবের লাহোর-নিবাসিনী ইংরেজ"মহিল শ্রীঘতী হারিস রজাদ ইংরাজীতে যে পহ 
লিখিয়াছেন, তাহার অনুধা এইরূপ,--“বিজয়া বটিকা অভভুতে শক্তিসম্পন্ন । নয় মাস কাল 
আমি জয়ে ভূগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া 
বটিক সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহৃমাদের কথা এই,...এই অতি 
খপ মুলোতপ বটিক। ছার আমি ডাক্তারী চিকিৎসার প্রভৃত অথথায় হইতে রক্ষা পাইয়াছি 1 

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হা1কমী বিফল। 
রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর স্রেটের হাইস্কুলের প্রিন্সপাল, বি, গিংহ কি লিধিয়াছেন, 

দেখুন). 

“্ঘথ। ক্রেমে এলোপ্যাধি, হোমিওপ্যাথি, এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়। চিকিৎস! 
করিরাও, যে সকল রোগীর ম্মাদৌ কোন্ ফল হয় নাই. ইতিপুর্বে আপনার নিকট হইতে যে 
এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনা ইয়ান্িলম তাহ! তাহ দিগের পক্ষে যেন মগ্ত্রশক্তির ন্যায় কাধ্য 
করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুধান্ববগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-খ্বটিত কম্পজ্বরের এই 
ধনস্তরিকল্প ওধ সাগরে গ্রহণ করিতে আমি ইতি মধোই অনুরোধ করিয়াছি 1" 

বিজয়! বটিক। আশু উপকারক। 
বর্ধমানের হু প্রসিজ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ইন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মভাশর় কি লিখিয়ছেন, দেখুন,-- 
“এধানে যে কয়েক জনকে বিজয়! বটিকা খাওয়ান হইয়াছিল, তাহাদের বিশেষ উপকার 

হুইগ্রাছে। শীপ্র ফল হয় দেখিয়া, লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা! হইঘ্াছে। অতএব ৪নৎ বড এক 
কৌটা বিজ্য়' বটি:1 ফেরত ড।কে পাঠ।ইবেন, নিজ গঙ্গাটিকুরিয় বাটাতে রাখয়। দিব * 

অুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের পত্র। 
বিগয় বটিকা--অর ও বাতের মহৌষধ 

ভ্টগল্গীর হুপ্রসিন্ধ নৈয়ারিক, মুলাধোড় সংস্কৃত কলেজের সর্ধপ্রধান অধ্যক্ষ, হুপণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত শিবচন্্র দারধংভৌম,__বিদরয়া বটিকা| সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন-- 

আমার ছাত্র এহৎ পরমাত্মীব ভট্রপল্লী নিবাসী ৮অমৃতময় ব্দ্যারত্র পত্থী ছয্জ মাস যাবৎ 
প্লীহা, বকৃৎ ও জরে শব্যাগত হইয়াছিলেন। কুইনাইনে জর বন্ধ হইতন।। তোমার বিপয় 
বটিক| তিনটী মাত্র গেবম করিয়া ই, তাহার জর বন্ধ হইয়'ছিল। 

বিধ্যা স্্রীলোক্ক, বিশেষ পথাযে গে থাকিতে পাবেন নাই ; তথাপি যে একমাস কাল ব্য! 
টিকা সেধজ করিয়! তিনি সম্পূর্ণরূপে তুস্থ হইতে পারিয়াছেন, ইছাতেই আমার ওধধের উত্তম 
কামতা বুধিতেছি ) জনীর্ববংদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আশা করি, এই ওঁষধ পনিজতণে 
সকলেরই িবিলন্ছে আছে হইবে । বিষ বটিক। বাত বো গের মহৌয! 

গাহি রি জীন দার্বকোৌম। মুলাযো ডং হত -বিঃালয ধযক। ২৯ পাষণা। 



বিজয়া বঁটিকা--৭৯ নং হারিস্ন রোডি, কলিকাতা । 

বি; বন্থ এগড কোম্পানীর 

হাতীমার্ক। 

সালসা। 
এই মহাশক্তিরূপা বি, বনু এগ কোম্পনীর সালস সেবন করিয়। দেহ এবং মনকে শক্তি- 

সম্পন্ন কর। 

ইহ1 ঠিক সালসা নহে, তবে সালস। নাম না দিলে, ইনার গুণাবলীর বিষ কিছু হদরজম 
করিতে সমর্থ হইবেন না, সেই জন্ত সালপা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেক্জি-ভাবাপন্ন 
হইয়া পড়িতেছি, এই আযুর্ষেদীয় গঁধধের নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম, 
নচেৎ উপায় নাই । বলুন দেখি, সোমরস শাম দিলে সাধারণে কি বু'ঝবেন £ 

চরক গ্রন্থ অনস্তরত্ের ভাণ্ডার, মহাকলম্বরূপ। সাধক এবং ভক্ত একাস্তমনে 

যাহ। খু'ঁজিবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন। 

শ্ বস এগ কোম্পানীর হাতীমার্ক। সালম। 
এক মহাতেজ:ম্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতা-বিশেষের এমন গুণ যে, 

এ সালসা দেবনের পনের মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহান্দুর্তি অনৃভূত হুইবে। মনে 
হইবে, শরীরে যেন কোন বৈছ্যতিক ক্রিয়া নিপ্পন্ন হইল। এই মহাশকি-স্বরূপিণী গালসা- 
ুখাপানে মনঃপ্রাণ স্বগাঁয় হুধে বিভোর হইস্া উঠিবে। এ দালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। 
লীত, প্রীম্ম, বর্ধা, শরৎ, বসস্ত-_সর্বাকালে র্ববধতুতে সেবনীয়। দেহপুষ্ঠি, লাবপ্যবৃদ্ধি, অব* 
সম্গতামোচন এবং শ্রান্তিদুরের জন্ত এ সালসা সেবন করিলে, পথ্যের.বা নানাদির কোন বীধা- 
বাঁধি নিয়ম নাই। যেমন সহজ শরীরে ন্বানাহারাছি করিয়া থাকেন, সেইরূপই করিবেন। যেরূপ 
দ্রব্যাদি খাইলে, শরীর ভাল থাকে, সহজে হজম হয়, সেইরূপ পধ্যই করিবেন। 

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তিদূর হয় । 

হা শীমার্ক। সালসার মূল্যাদি। 
অগ্রিম কিছু লা রর পাঠাইলে, আমরা হাতীমার্কা সালসা,--ডাকে, ভ্যালুপেষলে 

বা রেল পার্শেলে পাঠাই না 
মুল্য ডাঃ মাং পাকি, - ভিঃপিঃ 

'১নৎ আধপোয়া শিশি //০ ০ %/9 ৮৪ 
নং একপোর! শিশি ১৩/০ ৪০ ৮/৪ 
গনং ধেড়ুপোরা শিশি ১৪০০ ৯২ ৬৭ ১ ৮৫৪ 



ছাতীঘার্কা নাললা-্নি, বহু এগ কেন্পালী । 

অনেকে ভজন ডগ্গন ( অর্থতি ২২চী হিসাবে) এ সালদ! লইতেছেন। একেবারে এক 
ডজন লওয়াই দুহিধা /--কেলনা! ইহাতে কমিশন পাওয়' ধার়। এক ডঙ্গনের কম, এমর ভি 
১১ এগার শিশি ওঁষধ লইলেও কেহ কহিশন পাইবেন না। ওনং অর্থাৎ দেড়পোকা শিশির 
১২ বারটার যৃল্য ১৯৫" সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২২ অর্থ সাড়ে লতর টাকাতেই 
শদং একডজন সালসা! পাইবেগগ। কিন্তু ইহার ডাকমাগ্ডল ৭ সাত টাকা। বে রেলওরে 
পার্শেলে এ 'উ্ধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাগুল ১২ ২২ ৩২ ঝা! ৪২ টাকা পড়িয়া! ধাকে। 

ছরাাপজ্তারগারাররী 

১ম পত্র। 
মধ্যভারত্-গোয়ালিয়ার র'জ্যের লস্বর হাস পাতালের এসিইাপ্ট সার্জন শ্রীধুক্ত বিহারিলাল 

ঘোষ মহাশন্গ আমানের হাত্তীমার্কা সালস সম্বন্ধে ইরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার 
গাবাথু এইল্পপ টপ 

“মহাশয় ! বাজারে বতপ্রকার সালসা পাওয়া যায় তন্মধ্যে বি, বনু এণ্ড কোম্পানীর সালস৷ 
সর্ব্ধোংকুনট, ইত1 আমি ব্বপ্ং উত্তমরূপে ব্যবহার করিধা। জানিয়াছি । আমার ধারণা, কাকস্থলী 
মহল করিতে ইহ। অদ্বিতীর মহৌধধ। আমি দীর্ঘকাল খরিয়া অগ্নিমান্দ্য ও হহুমূত্র ঘোগ্সে 
কষ্ট পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু আপনার সাল! ব্যবহার করা অবধি অনেক পরিমাণে ভাল 
আছি। আমি মুক্তকঠে বলিতেছি, আপনার জালস! মাশ্চর্ষ। ক্ষমতাশালী ?; 

ব্য পত্র। 

আমি আপনাদের (বি, বন্ধ এণ্ড কোংর) হাতীশমার্ক। সালসা সেবন করিয়! বাতব্োোগে 
বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইতি পুর্ধে্ অনেক রকম চিকিৎস! করাইয়াও এই বাতরোগ হইত্ডে 
মুক্তিলাঞ্চ করিতে পারি নাই । আর কিঞ্ৎমাত্র বাতের কনুর আছে। এই লোক মাঃ ৩দং 
ছুই শিশি দালপ! পাঠাইধেন। আমার একটী ছেলে -ধাম-পাচড়ায় অনেক দিন হইতে কষ্ট 
পাইডেছিল; আপনাদের হুণ্যাচু লালস। ডাহাকেও খাওয়াইতেছি। ভাহারও অনেক উপকার 

| শ্রীদেক্ল্রেবিজয় বনু, মুদ্লেফ । *লুবেড়িয় হাবড়া। 

ওয় পত্র। 

আপনাদের সালসা সেবনে উপকার পাইন্ান্ছি। ইহা যে স্বু্ধাবৃদ্ি, ধাতুপুরি ও রক্ত 
পরিস্কার করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ লাই। বাস্তবিক আপনার সালস! অতি উপাদেষ 
জিনিষই হইয়াছে, ভক্ত আপনাদিগকে ধন্তবাদ দিই। হাহার! রক্তপরিক্কার, কুানৃদ্ধি ও 
খাত পৃির বাগন! করেন, ভাহাদিগকে একবার বি, বন্ধু এগ কোম্পানীর +লদা দেবন করিতে 
অনুরোধ করি। উইবতী্ুযোহন লেন গণ, জমিদার, পোঃ চৌদ্দগ্রাম, ব্রিপুরা । 

৭৯ লং হাবিলন রোড, কলিকাত।। 



ফুলেলা --৭৯নং হাবিরন' রোড, কলিকাতা । 

বি, বস্তু এণ্ড কোম্পানীর 

ফুলেলা। 
ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার । ভারত-কুহুম অমূল্য রত্ব1 এফুলের তুলনা! লাই। সাতটা 

সদগন্ধযুক্ত ফুলের সার রস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া ( আমুর্বেদোক্ত, নানা মসলার 
সহিত ) এই ফুলেল! তৈয়ারি হইয়াছে । 

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে । যে ঘরে ফুলেলা থাঞ্জে, গে দ্বর সৌরভে সা আমোদিত 
হয়, সর্ব হ্্গন্ধ দূর হয়; গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ফুলেল! দেবী'অন্থের ভূষণ। 

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং চিন্তণ হয়। ফুলেলায় চুল-উঠা 
ফ্বোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়,--চামরের ন্তায় কেশকলাপ হয়। বহুদিন ধরিয়! ফুলেলা 
মাথিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলার মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোধূর্ণন দূর হয়। হাত-প! 
জ্বালা ও গাত্র আল৷ দূর হয়। মাথায় খুষ্কি এবং চুপকামি নষ্ট হয়। পেটে মাধিলে পেট 
€গ1হয়। হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত ধোলস৷ হয়৷ প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয়। 

প্রতি শিশি ফুলেলার মূল্য ১২ এক টাকা, ডাকমাশুলাদি «* বার আনা। একত্রে ১২ 
বার শিশি ফুলেল! লইলে ১০২ দশ টাকাতেই পাইবেন। একত্রে ১২ বার শিশি ফুলেল। 
লইলে ডাকমাগুলাদি ২* আড়াই টাকা মাত্র। 

একত্রে ৬ ছয় শিশি ফুলেল! লইলে ৫২ পাঁচ টাকাতেই পাইবেন। ইহার ডাকমাশুলাদি 
১/%০ এক টাকা ছয় আন! মাত্র । ছয় টিক কম লইলে কেহই রূমিশন পাইবেন ন|। 

ফুলেলার প্রসংসাপত্র। 
১ম পত্র । 

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত সারদ। চরণ মিত্র, এম, এ, দি, এল, মহোদয় 
লিখিতেছেন,-- 

“আমি ফুলেলা ব্যবহার করিয়াছি। মস্তিষ্ক লীতগ রাখার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট তৈল। 
ইহার সৌরভও অতি মনোহর ।” 

২ পঞ্জ। 

পকুমলাতব-গ্র্ধের প্রণেতা, বেল গবরণমেন্টের অনুযাধক, শ্বদামধ্। পুর ্ীযুক যাবু 
চজজলাধ বনু এম, এ, ধি) এল, কলিকাতা €নং রঘুনাধ চাটুর্যের গলি হইতে লিখিয়াছেন,.. 
আমার এক পূত্র ফুলেলা! ব্যবহার করিয়! উহ্বার খুব নুখ্যান্তি করিল। বলিল, তৈল মাঙ্গিবার 
পর শরীর অনেক্ষণ বেশ জি্ধ থকে । আমি নিজে প্রায় ভ্রিশ বসন কোন তৈল বাবার 
করি নাই। শহতয়াং সাহস করিয়া ফুলেল! ব্যবহার করিতে পারিলাম না। কিন্তু হলেলার 
গন্ধ এত মনোমর যে, উহ! ব্যবহার করিতে ন! পারিয়। অনুখথী হইলাম। 



রর ফুলেল।---৭৯ নৃং হারিসদ রোড, কলিকাতা 

ওয় পত্র। 

কলিকাণ। ষ্টার বিশ্লেটারের নুপ্রাস্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির 
গ্রন্থকার জীব, অমু্জলাল বহু লিখিয়াছেন--“আপলাদের এ কোন্ ফুলের ুলেলা??* 
মন্মথের ফুলধনু হইতে ভু'চারিটী পাপড়ী চুরি করিয়া গ্িষ্ধ স্েহ রসে মিশাইয়াছেন কি? 
নচেৎ হৃবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর গোহিনীশকিটুকু আইল কোধ! হাতে? আ্্াণে 
কত ছারাণ কথা প্রাণ হেন আধার' কুড়াই়| পায়। গৃহলক্ষমার অলক্ষায় একটু €ুলেলা? দিলে 
যোধ হয় তাহার পায়ে বেলী তৈল দ্বার প্রয়োজন হয় না। 

৪র্থ পত্র। 

কলিকাত। হাইকোর্টের হুস্মাশখ গ্রসি্ধ উকীল এটপাঁ জীযুক্ত হীরেন্র নাখ দল এম, এ, 
বি এল, মহোদয় ফুলেল! সন্বদ্ধে কিলিণিয়ান্ছেন দেখুন). 

আপনাধের “ফুলেলা” ছুই শিশি ব্যবহার করিয়াই চুল-উঠা লশ্বঞ্ধে অনেক উপকার 
পাইছি ফুলেলার গন্ধ অতি হনোহর-ল্গানের পরও অনেক্ষণ গন্ধ থাঠে। 

৫ ৫ম পত্র । 

ধিনি আকাশরজিনী,পল, শীর যুদ্ধ, রৈষতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়! বঙ্গের কবি- 
কুলচ্ড়াযনি হইয়াছেন, এক্ষণে ঘি টটগ্রামেত ককিশনরে পার্শনাল আপিষ্টাণ্টের উচ্চপনে 
অধিষ্ঠিত, সেই মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচ্ত্র সেন--ফুলেল! ব্যবহারে শ্রীত হইয়! কি লিখিয়া- 
ছেন, দেখুন ;--“কি নিগ্বীতায়, কি পৌরতে, কি বর্ণে গৌরবে,--ধুলেলা ব্যবহার করিলে 
মুঞ্ধ হইতে হয় ।” 

৬ পত্র। 

আপনার ফুলেল? অভি জুন্দর তৈল । ইহা ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আগাম বোধ করি- 
যাছি। এবম কি, এই তৈল মাথার বেযনা অতি মহৌধধ। কুলেলার গন্ধ অতি চমৎকার, 
স্নানের পরৃগু ইহ! অনেকক্ষণ স্থায়ী। শ্রীহুশীলচন্্ দাস। 

| " মতুয়া পুর গস, ঠাকুরগঞ্জ পোঃ আঃ ( দিনাজপুর )। 

£ 

খম পত্র। 

আপনাষের প্রেরিও সৌরতময় "ফুলেল? তৈল প্রান্তে ছুখী হইজাম। ইহা! জে. “সার 
সৌরগমর়, সে প্রকার উপকারী বটে । আমার মাধাধ্রা ইত্যাফি শিরোয়োগন্মাপনাৎ 
মেবনে অন্দেক উপশধ হইয়াছে এবং আমার ম'৩কুরাসী ২৩ ঘধস আপনার “ফুলেলা” 
তৈল হাতে পায়ে মাবিয 'ক্-পা জালা রোগ হইতে ঈশ্বর-ইচ্ছায় মুক্তিলাঙ করিয়াছেন। 
গড প্রাঞ্চি মাই নিমলিখিত ঠিকানায় তিন আউন্দ 1 শি ফুলেল? চারি শিশি একত্রে পাঠাইয়া 
গরিতোধ করিযেন। ভ্ীলোৎফের রৃহুমন চৌধুরী । 

দেউলা, ভালুকার বাটী, পৌঃ তালতলী, বরিশাল । 
জি 












